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Hustomtens förvantskap och härstamning.

Av

Gunnar Landtman.

Tomtens varierande gestaltning, sinnesart och uppehållsställen.

De intagande drag, som i den allmänna åskådningen

känneteckna tomten, ha gjort dess gestalt till en av de populä-

raste i vår folkmytologi. Det är emellertid uppenbart, att

sådan tomten över huvud ingår i gängse tradition, har dess

art i avsevärd grad påverkats av den litterära diktning, vars

ämne den blivit. De fria bearbetningarna av tomtmotivet

ha låtit denna varelse från fordom framstå i tämligen ensidig

förenkling, en idealiserad skepelse, och härvid ha de egenska-

per över huvud fått göra sig gällande, vilka varit de tack-

nämligaste för den skildrande fantasien. Den egentliga folk-

trons tomte är emellertid ett mycket mer växlande och svår-

bestämbart väsen än så, vilket man snart finner, då man
inlåter sig på de mångskiftande framställningarna av den-

samma. En undersökning av hithörande spörsmål erbjuder

intresse, emedan den variation och obestämdhet som utmär-

ker folkets föreställningar om tomten kan, enligt min upp-

fattning, anses karaktäristisk för outvecklad åskådning om
övernaturliga väsen över huvud, och emedan tomtens utveck-

lingshistoria berör vissa av den religionsmytologiska forsk-

ningens mest omtvistade problem.

Vem och vad är tomten?

Den växlande karaktären hos detta väsen i dess faktiska

förekomst ådagalägges bl. a. redan av de sinsemellan myc-
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Folkloristiska och ctiwsirafiska studier III.

ket avvikande uppgifterna rörande dess yttre gestaltning.

För att belysa, huru föga likformig den bild är som tomten

företräder torde det vara nog att som exempel hänvisa till

det mig närmast till hands befintliga, omfattande material,

som representeras av folkföreställningarna hos den svenska

allmogen i Finland.

Hustomten, heter det i en uppteckning från Mörskom, är

till sitt väsen en ande, men den kan antaga människoskepnad,

och då uppenbarar den sig för folket (Hembygden 1916).

Det är då tomten vänder sin mössa avig, som han blir synlig

(M. ÖB: Morgonbl. 1872 n:r 234; m. fl.i) Den m ä n n i s k o-

liknande tomten beskrives oftast som en grå eller grå-

klädd gubbe med långt skägg och bärande en röd, stundom

vit, stickad mössa med tofs ('pjukuluva', m. fl. benämningar)

eller också en spetsig och hög hatt med små brätten, varvid,

såsom alltid, de närmare bestämningarna variera. Någon

gång meddelas, att varje gårdsrå har sin skilda klädedräkt,

»som vanligen är svart eller vit» (M. ÖB: Morgonbl. 1872 n:r

234). Jämväl som en gammal gumma kan tomten uppen-

bara sig, 1 enstaka fall visar den sig som en ung flicka samt

»en och annan gång som en krigsman i sin kraftfullaste ålder»

(ÖB: Ranckens saml.). Tomtens klädedräkt varierar i hög

grad, och stundom uppträder den naken (NY: 141; Nyland

IV). Da en bonde i Purmo en morgon gick för att elda sin ria,

satt gårdsgubbens fru naken på ripassen. »Generad var hon

icke en smula utan satt kvar och kammade allt s^om kunde

kammas» (PU: 199). I vanligaste fall är tomten helt liten till

växten (»som ett 4-års barn», »alnshög», etc), men den beteck-

nas även stundom som storväxt (ÖB: Ranckens saml.), i

1 Landskaps- och sockenbeteckningarna äro desamma som de i

Finlands svenska folkdiktning använda. Där en siffra anföres omedelbart

efter kolon, betecknar den motsvarande nummer i Svenska litteratur-

sällskapets folkloristiska arkiv. Notiserna från Svenskfinland äro samt-

liga tillgängliga även i Landtman, Övernaturliga väsen {Finlands svenska

folkdiktning, VII, Folktro och trolldom 1).
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vilket avseende den erinrar t. ex. om skogs- och bergsrana,

vilka (hos oHka folk) stundom äro höga som träd. På laven

i en bastu i Vörå sägs en gång ett 'basturåd' sitta sorii var så

stort, att huvudet räckte till taket och fötterna till ugnen

(VÖ: 28). Några gårdsråd äro stora, andra små (M. ÖB:

Morgonbl. 1872 n:r 234). (I vissa trakter av Ångermanland

tänker man sig tomten »som en stor man med grymt utseende»;

Heurgren. Djurskrock s. 106). Tomtens händer anföras stundom

vara »så stora som mina två» (LF: 220). Det förekommer

(även hos andra folk, t. ex. ryssarna) att tomten i enskilda

fall tillägges det hos mytiska varelser över huvud icke ovan-

liga draget att ha endast ett öga och det mitt i pannan, stundom

så stort som ett tefat (RE: 215). »Enögd som tomten-), säger

ett gängse ordstäv. Rådaren, som på ett ställe matade hästen

i stallet, var lång och mörklätt och hade stora tallriksögon

(MS: Hembygden 1912). I en del fall har tomten visat sig i

människoskepnad m.en utan huvud (KB: 10). I en gård huse-

rade tomten svart, och då folket slutligen flyttade bort, sag man

tomten stå huvudlös på medarna. Då, enligt samma med-

delande, tomten en gång gjorde sitt inträde i en gård, sag man

honom komma in i stugan utan huvud och med langstövlar

och svart, lång rock på sig (TJ: Hembygden 1911). Enligt en

uppgift från S. Vallgrund är tomten utrustad med en hästfot

(RE: Förhandl. o. uppsatser 26).

Stundom uppträder tomten i djurskepnad. Hörnas

gärds tomte, som mycket lätt blev förargad och som, då den

var vid dåligt lynne, plägade föra starkt oljud, mötte en gång

husbonden i stallporten och hade då gestalten av en stor,

svart bagge (NÄ: Bygdeminnen II). På Pella gård i Hitis

sag husbonden en gäng tomten i rian. Den såg ut som en säl,

och ögonen voro stora som glasbollar. Den var så fet, att

då den rörde sig, bildades stora veck pa halsen (Hl: 102),

I en boningsstuga, där gårdstomten hade sin bostad, visade

han sig än som en röd- och vitbrokig kalv, än som en geta-

bock och än åter som en gumse (NV: 220). Även skepnaden

av livlösa ting kan tomten ikläda sig. I Sjundeå Malm-



Folkluristiska och etiwi^rafiska studier ///.

gärd såg pigan vid jul en stor stock under bastudörren, och

det var tomten (ES: 203). Espkilsgumman sag en gång rået

som ett nystan rulla in genom fähusdörren och ut genom

gluggen (KU: 69). Rätt allmänt förekommer det, att man
över huvud icke ser tomtarna utan att dessa endast giva sig

tillkänna genom buller, vinande ljud etc.

H. Celander ger exempel på tomtarnas växlande yttre

gestaltning enligt folkföreställningarna i Sverige (Uppsala

iiniv.s årsbok 1910, ss. 31 ff.). Från tjeremisserna omtalas

en rätt sammansatt åskådning rörande hemmets och bosta-

dens olika väsen över huvud. Enligt U. Holmberg betraktar

tjeremissen kåtan, hans gamla bostadsbyggnad, liksom även

det senare uppkonma port (pörte) alldeles som en levande

varelse, vilken han tilltalar och som han anser förstå människor-

nas behov. Då han bosätter sig i en ny byggnad, ber han

denna om lycka. Det är emellertid ej alltid lätt att avgöra,

när dyrkan ägnas själva stugan, när den däri bosatta män-

niskoliknande rådanden. Byggnaderna ha dessutom ört (själ)

vilken, liksom även människornas själ, kan avlägsna sig från

sitt uppehållsställe. Ört har enligt befolkningen icke någon

särskild uppenbarelseform. Den är ej något särskilt väsen, utan

utgör endast stugans 'välfärd', 'glädje' eller 'välbefinnande'.

På vissa trakter har ört sammansmält med den i stugan

inneboende människoliknande rådanden {Tslierem. usk. ss.

55, 58). Ingrerna ha för vana att morgon och kväll hälsa bygg-

nadens ande liksom en person. Likaså vänder man sig till den,

innan man på kvällen lägger sig. Man får ej taga bostad i ett

nytt hus ens för en enda natt utan att begära lov av rådanden,

som ger sitt bifall genom ett knakande i huset (Holmberg,

Jumalauskon alkup. s. 82). Också i Svenskfinland hälsar man
vid inträde i ett boningshus eller en bastu liksom ock vid

utgående därifrån, även om ingen befinner sig där inne, och

ganska allmänt synes vara, att man härvid icke riktar sig till

något bestämt väsen. I enstaka fall heter det, att man vid

inträde i ett tomt hus bör hälsa »god dag» annars blir själva

huset stött, och maran kommer framdeles att rida en, även



Lamiimaii: Hustomtens törvantskap och härstamning. 5

om man ligger i ett annat luis (PÄ: 217). När en kviga har

kalvat, bör underrättelse härom ropas uppåt spisen eller in i

bastun eller spannmålsboden {Finlands sv. folkdiktn. VII. 1,

s. 758). 1 andra fall säges, att dessa hälsningar och utrop

(även i rian) ägnas tomten {ib. ss. 11. i f.).

Mycken variation uppvisar tomten jämväl med avseende

pa sin sinnesart och sitt förhållande till människorna i gården.

Över huvud betraktas tomten som gårdens och människornas

vänliga väktare, särskilt om han behandlas väl. Han utövar

välvillig omsorg om garden och dess invånare, ger människorna

anvisningar, da fara är på färde, medverkar vid olika arbeten,

släpar förnödenheter till gården från andra ställen o. s. v.

Emellertid äro tomtarna även mycket granntyckta i sitt ord-

ningskrav; de fordra iakttagande av god sed, och man kan raka

illa ut, om man på något sätt förtörnar dem. Det finnes tom-

tar, som bedriva allehanda ofog i sina gårdar. De av »Pol-

tergeist»-typen uppträda störande och bullersamt, kasta föremal

pa människorna, låta ej personer sova under natten i ro och

ofreda kreaturen. I en del gärdar rasa och bullra tomtarna

pa det våldsammaste, kasta ut personer (särskilt ur rian)

eller sia dem sanslösa. De kunna även direkt åsamka ofärd,

föranleda sjukdom, byta bort barn, vara farliga för barn-

föderskor före kyrktagningen och komma korna att sina. Där-

för måste man under vissa omständigheter tillgripa skydds-

åtgärder mot elaka tomtar.

En viss obestämdhet råder även med avseende pa före-

ställningarna om tomtarnas uppehållsställen. De förekomma

allmänt i boningshus och antagas med förkärlek ha sin vistelse

bakom spiseln, under golvet eller på vinden, över huvud på

något mörkt, undanskymt ställe. Därjämte är det emellertid

mycket vanligt, att tomtarna bebo en del uthus, företrädesvis

bastun, rian, stallet, fähuset, spannmålsboden eller kvarnen,

särskilt om dessa byggnader äro gamla. 1 en del fall anses

det vara en och samma »gardsgubbe» som »färdas» i de olika

byggnaderna, men i andra fall gör man åtskillnad mellan
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olika slag av tomtar enligt de olika byggnaderna där de ha sitt

tillhåll och efter vilka de uppkallas, 'bastutomten', 'ritomten'

o. s. v. Stundom tilläggas dessa speciella varelser vissa avvi-

kande kännetecken i förhållande till varandra, och i en och

samma gärd kan sålunda finnas ett helt antal tomtar av olika

slag. Till de goda andeväsendena, säges det t. ex. i ett med-

delande från Nagu, räknar man först och främst alla tomtar,

»ritontn, bastutontn, urnstontn eller urnsnocken och tönt»

(med den sistnämnda menas gårdstomten). Hustomten och

'urnsnockin' (vars boplats är ugnen) förväxlas ofta med

varandra och kallas med ett gemensamt namn 'rade' (den

som råder eller rår om). Tomtens uppehållsställe är stundom

platsen ovanför ugnen, »ehuru det ofta är en särskild varelse,

urnsnocken, som residerar där» (NA: 33).

Icke sällan ha fartyg sin egen tomte eller 'råd', och det-

samma är fallet med kyrkor.

Särskilt bland ryssarna uppträder en hel räcka mer eller

mindre olikartade tomtar, vilka äro kända under olika namn

med hänsyftning på deras olika uppehållsställen. I littera-

turen behandlas vanligen dessa varelser särskilt för sig: domo-

voi (äomoboh) är den egentliga hustomten som uppehåller

sig i boningshuset ('dom'), dvorovoi (ABopoBoii) uppehåller sig

på gården ('dvor') i det fria (dessa två betraktas dock knap-

past som skilda andar), bajennik eller bannik (öacHHMK-b,

6aHHHK-fa) är badstutomten (av 'banja', badstuga), ovinnik

(0BbiHHHKT>) ritomten (av 'ovin', ria) samt /z//fi'n/A(xjitBHHK'b)

fähustomten (av 'hljev', fähus); av dessa finnas talrika vari-

anter (S. V. Maximoff, Me^ucma^, HeBrbdojiasi a Kpecmnasi

CiiAa). Dessutom förekonmia bland de enskilda ryska

stanmiarna egna hithörande varelser med motsvarande benäm-

ningar, t. ex. bland vitryssarna liatnik (xaTHHK-b), dimovij

(ahmoboh), icvnik (eBHHK^), laznik (jiasHUK-b) m. fl. (A. E.

Bogdanovitj, fJepej/cumku JJpeBHMeo MipocosepnaniM ErbAO-

pyccoBz).

Uppkomsten av de olika gestaltningarna av luis- eller gårds-

tomten hos ryssarna diskuteras av D. N. Uschakoff, som läm-
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nar det oavgjort, huruvida i gärden ursprungligen bodde flere

olika andar med skilda uppehållsställen (stugan, ladugården,

o. s. v.), vilka sedermera visat tendensen att sannnansmälta

till en och samma »tomte», eller om de olika yttringarna av

en och sannna varelses verksamhet i gården småningom i den

folkliga fantasien erhållit skilda företrädare. (Ma/ncpiajbi

no HapoÖHUMö BibpoBamRMtb Bib.iopyccoBh; dnmoepa^ii-

Heckoe OöosprhHie, 1896, n:r 2—3, s. 149). Med stöd jäm-

väl av det material, som representeras av de hithörande,

likartade föreställningarna i norden, synes det senare anta-

gandet emellertid kunna omfattas med tämligen avgjord

sannolikhet. Härför talar bl. a. den väsentliga överensstäm-

melse, som överallt råder mellan den egentliga hustomten

och de övriga gårdstomtarna; ingenstädes är avvikelsen så

stor, att den skulle tyda på olika ursprung. Medan alldeles

enkla bosättningar med en enda eller ett par byggnader har

endast en tomte, som vårdar stället i dess helhet, framstår

naturligen en fördelning av uppgifterna mellan olika varelser

först i och med gårdens förstoring och utbyggande. Utveck-

lingen av tron på dessa övernaturliga varelser har gått från

det gemensamma och obestämda mot differentiering och

individualisering.

Tomtar förekomma även ute i den fria naturen. »Tom-

tar finns det överallt, men särskilt i varje gård; även människan

har sin tomte» (PÄ: 217). Tomtar uppträda även på platser

långt avlägsna från bebodda ställen; dessa äro vanligen belägna

vid vägar och stigar samt benänmas tomtställen (PA: 20),

Ett tomtställe befinner sig öster om Lampis träsk vid det s. k.

Virvelängsberget, där en tomtgubbe har sitt tillhåll (PA: 20).

Pa Brolingsbacken i Svenskby sågos förr gubbar och gummor
och små tomtar röra sig (ST: 228). Varje holme hade förut

sin egen tomte; på Öjen bl. a. finnes en tomtgubbe (lÖ: 226).

Kasberget i Pojo har varit ett tillhåll för tomtar och jättar

(V. NY: 72). På Porkala-Träskö hade enligt gamla sjömän

tomtar och sjöjungfrur ett hemvist (SN: 282). Tomtar finnas

allestädes, förutom i byggnader även i brunnar, källor m. m,;
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i brunnen härskar en liten, gråklädd gubbe som hör till tom-

tarna (PL: Fornminnesjören. tidskr. II).

Tomten och vårdträdet.

Mycket intresse förtjäna åskådningarna om vårdträdet

(bo- eller bosträdet, tomteträdet) såsom symbol för gårdens

och släktens välfärd, och i en del fall sammanställes gårds-

tomten med detta träd. Hyltén-Cavallius meddelar, att

gårdens vättar och skyddsväsen bo i vård- eller bosträdet,

vilket ock av folket betraktas med vördnad (I ss. 142 f.). Mann-

hardt håller före, att tomtegubbarna i en del fall utgöra ett

slags mångfaldigade avlägg av den 'vård', som råder i bo-

trädet. Denne bor än i själva trädet, än under trädets rötter.

I Bohuslän bo tomtegubbarna i trädet invid gården. Lik-

nande uppgifter anföras från Norge. Överensstämmelse råder

mellan tomtarna samt dvärgar, underjordiska och älvor, vilka

även de stundom bo under träd, i hithörande fall dock i sko-

gen eller på fälten. Husanden i boträdet framstår för oss som

en träd-ande, en personifikation av trädet självt {Wald- u.

Feldkulte I ss. 60, 64). E. H. Meyer gör gällande, att tomten

även har bostad under ett nära gården beläget lövträd, bos-

eller vårdträdet, varunder bondhustrun gärna mjölkar sin ko

för att få rikligt med mjölk och smör. Över trädets rötter

gjutes under böner mjölk och öl för att avvända olycka från

människor och kreatur. Med orden »O, du Guds vätte!» satte

man ett krus öl vid stammen av husets 'wichterbaum' {Mythol.

d. Germanen s. 215). Fruktträdet i Norge är tunträdet, hemmets

och släktens goda vätte. 1 Danmark och sydligare land betrak-

tar man det levande, blomstrande, fruktbärande trädet som

medlem av familjen, vilket liksom husdjuren vid hälg kräver

och får del i välfägnaden (Feilberg, Jul II s. 22). En animis-

tisk uppfattning av träd uttryckes i skogsarbetares bön om
tillgift av de träd som de vilja fälla (Sartori, Sitte und Brauch

I

I

s. 1 65). Även hos oss möter föreställningen om den risk, som
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fällande av träd medför pa grund av att lövjerskor o. a. varelser

kunna förtörnas (Finlands sv. folkdiktn. VII, l,ss. 1524 f.,G43).

Tomten har i en del fall antagits vara en träd-ande, som
med virket ingår i byggnaden vid dess timrande (jfr Feilberg,

Nissens historic ss. 33 f.).

Ett uttryck av tomtens gemenskap med träd-anden, eller

i varje fall med väsen i skogen, lämnas av det frän finnarna

omtalade bruket att man blir av med en ond rådande i en

skogskoja, om man därifrån bär något föremal till roten av

ett lummigt träd, in i vilken man gjuter silver; då flyttar råd-

anden in i trädroten (Krohn, Suoni. run. usk. s. 89). Man
synes härvid föra den besvärliga rådanden tillbaka till den

omgivning, dit den hör.

Tomtens sammanblandning med andra varelser.

Redan inom sin egen grupp uppvisar tomten sålunda en

anmärkningsvärd sammanställning av olikartade drag och

typer. Men dessutom är den T hög grad sammanblandad

med andra, besläktade väsen. Detta är i Svenskfinland sär-

skilt fallet med 'underbyggarna' eller 'de underjordiska',

från vilka man ofta knappast kan skilja tomtarna. I likhet

med tomtarna förekomma underbyggarna ute i naturen,

men rätt ofta även inne i jorden i närheten av byggnaderna,

såsom under gårdsplanen, ja under själva boningshuset. Till

en viss grad synes underbyggarnas åtskillnad från tomtarna

framstå endast däri, att deras uppehållsort under marken

eller byggnaderna betonas, medan tomtarna företrädesvis

synas bebo själva huset. Över huvud äro alla meddelanden

om underbyggarna mycket vagare än de om tomtarna, och

särskilt påfallande är att man nästan helt och hållet saknar

bestämdare uppgifter om de förras yttre gestaltning. 'Under-

byggare' är det sammanfattande namnet på underjordiska

varelser, vilka man över huvud måste frukta, men om vilka

noggrannare föreställningar icke bildat sig. 1 allmänhet anses
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underbyggarna mer illvilliga och farliga än tomtarna, och

särskilt söka de röva eller byta bort små barn (vilket emeller-

tid även tomtarna kunna göra). Alldeles i likhet med vad

förhållandet är med tomtarna föreligger uppgiften att man
av julbrygden offrar åt underbyggarna genom att hälla litet

öl i golvspringan, ty underbyggarna måste hållas väl, annars

flytta de bort och taga all lycka med sig (BO: 239; liknande

meddelanden från flere andra håll). Om jul- och nyårsaft-

narna utspilldes den första mjölktåren från kons spenar samt

de första dropparna frän kaffepannan som offer åt under-

byggarna (NY: Folkvännen 1879 n:r 7). Även underbyggarna

förknippas med källor, särskilt hälso- och offerkällor (RE:

Hembygden 1911).

I flere fall sammanföras i de folkliga meddelandena tom-

tarna och underbyggarna utan någon egentlig åtskillnad alls.

Från Sibbo härrör uppgiften att man om julaftonen bru-

kade bakom ugnen sätta en liten matportion jämte litet

brännvin åt gårdens skyddsande, »tomtgubben eller undi-

byggaren, som han även kallades» (SI: 239). När kaffet var

färdigkokat pa julmorgonen, hälldes några droppar från

näbben i golvspringan »åt underbyggaren eller rådet» (TU:

Hembygden 1911). »De underjordiska motsvara i allmänhet

begreppet tomtar, men anses bo under jordens yta» (MS, KV,

SÄ: 25).

Förutom underbyggarna omtalas i en del fall även andra

eller åtminstone annorlunda benämnda tomtliknande varelser

under eller på jorden, såsom 'jordrådare', 'jordandar', 'jord-

mamma' och 'jordgubbe' {Finlands sv. folkdiktn. VII, 1 ss.

462 f.).

En märkbar sammanblandning råder även mellan tomten

och det mystiska väsen som benämnes 'bjäran'. För bjäran

synes vara kännetecknande att man själv kan förfärdiga en

sådan, vilket sker av olika materiella beståndsdelar, varefter

den väckes till liv medelst vissa handlingar och formler. All-

männast betraktas bjäran som ett mystiskt övernaturligt
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djur. vilket medför lycka i gården, särskilt vid nijölkalstrin-

gen. Den uppträder i varierande gestaltning, icke sällan i

någon besynnerlig djurskepnad, men rätt allmänt även som

ett materiellt föremal, ett trådnystan, etc. Nära bjäran stå

'diliarar' eller "mjölkharar' samt 'spiritus" eller 'peiining-

bjärin', vilken sistnämnda även den uppträder i en stor mängd

dika former. . Bjäran överensstämmer med tomten särskilt

med avseende pa de tjänster den gör gården. Även bjäran

släpar till gårds allt vad som där behöves, och åtskilliga upp-

gifter härom äro alldeles lika de om tomten. Bjäran skall

åtnjuta ersättning på olika sätt; i enskilda fall säges, att den

»skall liksom tomten varje julnatt undfägnas med mat och

brännvin, som ställas at honom i något uthus, eljest tar han

farväl, och den stulna mjölklyckan försvinner med honom»

(.W.ÖB: Nya Pressen 1883 n:r 22). »Varje julnatt skall bjäran

fa en sup, och därför ställes ett spetsglas med brännvin i det

hörn, som är närmast till den bordsända, där husbonden

brukar sitta, eller ock kastar man den bjäran tillkommande

supen i källaren. Man bör även samma natt ställa mat i en

kopp bredvid brännvinsglaset» (M. ÖB: Morgonbl. 1872 n:r

234; likn. uppgifter annanstädes). 1 en berättelse om drän-

gen, som förtörnade gårdens hjälp-ande genom att smutsa i

dess matkärl, namnes detta väsen än 'tonkgobbin' eller 'tunk-

gobbin", än bjäran (PL: 64). Även i vissa andra avseenden

äro meddelandena om bjäran mycket lika de om tomten,

<»ch stundom likställas de två varelserna helt och hållet. Den

tidigare meddelade uppgiften, att tomten eller rådet i en gård

en gäng visade sig som ett rullande nystan, innefattar syn-

barligen ett från bjäran lånat drag.

Tomtens nära anslutning å andra sidan till vissa väsen
ute i naturen framgår av den gemensamma benämningen

radare", vari hela den hithörande gruppen av varelser inne-

fattas. De rådare som finnas i jorden, heter det, kallas under-

byggare; de som bo i bergen kallas bergtroll; de som bo i havet
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kallas havstroll eller 'sjöspök'; underbyggarna bo och leva

på samma sätt som människorna; liksom andra radare ha

tomtarna förmåga att efter behag göra sig synliga eller osyn-

liga för människorna (PÖ: 65). Rådare eller rådarer benäm-

nas med ett gemensamt namn de i naturen rådande väsen-

dena, såsom skogsrå, sjörå, m. fl.; till dem räknas ock gårds-

rået eller tomten (MA: Förhandl. o. uppsatser 5). Till rådarnas

släkte hänföra några även tomten, som också kallas 'gåls-

radarin' (M. ÖB: Nya Pressen 1883 n:r 21). De rådare som

finnas i husen kallas 'tonktar' (PÖ: ()5). Första stöpet, da

man stöper »nyårslyckor», tillfaller »rådarin, det är husets

tomte» (MS: Ranckens saml.). Tomtar benämnas gårdsrådare

(KU: 69; PL: Förhandl. o. uppsatser 26; MA: ib. 5) eller husrad

(ÖB: Västra Fint. 25 nov. 1915). Tomte, gårdstomte eller

tomtegubbe samt rådare eller råd användas som liktydiga

(KO, HO: Finska vetensk. societ.s Bidrag, h. 28; EC, HA: 90;

ÖB: Ranckens sam).; NÄ: Sv. folksk. vänners kal. 1909; MS:

Hembygden 1912; RE: 215); samma överensstämmelse fram-

går ur termen tomtråd (MM: 65). I Pargas »synes man ha

sammanblandat tomten med skogs- eller bergsrådarna» (PA:

20). En bonde uppsöktes en gång av husrådaren, som bad

honom smida sju knivar och sätta dem på ett bestämt ställe,

där han skulle finna betalning. Vapnen behövdes i ett krig,

som utbrutit mellan husrådarna och skogsrådarna (PU: 71).

Allmänt tillskrivas tomtarna och väsendena i naturen

gemensamt ursprung, varvid hänvisning plägar ske till bibel-

stället om Mikaels och hans änglars strid med draken, då den

sistnämnde jämte hans änglar blev nedkastad till jorden

(Joh. upp. 12: 7—9). »Vid nedkastandet av djävulens änglar

föllo enligt folktron somliga i vattnet och blevo näckar, havs-

fruar och forskarlar, medan andra föllo på marken och blevo

skogsråd och tomtegubbar» (ÅL: Sv. landsni. VII, 9; likn.

uppgifter från Vörå m. fl.).

Det är påfallande att tomten med avseende pa vissa egen-

skaper framstår som ett slags vegetationsande. Härom vittnar

i främsta rununet hans verksamhet för ökande av skörden
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genom att den släpar eller drager till gården av andra gårdars

ragskylar och hö, ävensom dess delaktighet i arbetet pa åkern

dch i rian. Därför ägnas tomten även allehanda offer. När

man var ute i åker- eller ängsarbete, slog man ut litet mjölk

at tomten pa marken, innan man började äta (KV: Hembyg-

den 1915). Under skördetiden förde man förr varje kväll ett

fat gröt i 'anderstugan' för gärdstomtens räkning (FÖ: 69).

\id tröskning lämnades at tomten i rian någon kärve eller

säd, även mat, tvättvatten eller tobak {Finlands sv. folkdiktn.

\'II, 1 s. 402 ff.). Vissa obestämda personifikationer, som

förknippas med växtligheten utmärka sig genom drag som

påminna om tomten, 'åkergubben', 'korn-' eller 'ragkäringen',

'ängskäringen', 'rogumman' (rovgumman), m. fl. (ib. s. 712).

Med de gåtfulla halmfigurer, som vid jul uppställdes i stugan

Cjulbisin', 'julgubben') erbjuder tomten bl. a. den likheten,

att vardera vid jul ägnas offer av mat och dryck {ib. s. 714).

En anförvant till tomten är även rågubben, en människo-

liknande varelse, som uppehåller sig vid själva rågången

mellan gårdars ägor. I Nyland säges han vara »en liten, kort

gubbe med bred hatt pa huvudet och en lång stör i handen-)

(HE: 16(3, Nyland II, IV) eller »en liten, gra gubbe med hatt

på» (KY: 217). I råskillnaden mellan Saltvik och Finström

pa Åland visar sig »en liten gubbe med bruna knäbyxor och

med brunt ansikte» (SA: 106). Från Närpes meddelas, att

man sett ett väsen åka på »rådarlinjen» i ett åkdon med endast

ett hjul, stundom även i släde, ehuru marken varit snöfri,

varvid ett förfärligt gnisslande hörts (NÄ: Bygdeminncn III).

Rågubbens uppgift synes vara att vaka över ralinjens helgd

(KY:217).

Ytterligare erinra tomtarna i flere avseenden om dvär-

garna, ehuru dessa sistnämnda varelser endast tämligen flyk-

tigt uppträda inom den egentliga folktron i Svenskfinland.

Tomtens stundom omtalade förmåga att göra sig osynlig, då

den vänder sin mössa avig {^^. ÖB: Morgonbl. 1872 n:r 234)

är en egenskap som vanligen förknippas med dvärgarnas huvud-

bonad (dvärgahatt). Till samma grupp av väsen som tom-
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tärna höra ännu älvorna ('ärvlarna'), varvid är att märka,

att dessa sistnämnda varelser i folklig bemärkelse hos oss

egentligen endast omtalas från Åland. De sägas vara meters-

höga, ha stora hattar samt »örngottsvar på ryggen» och omta-

las även som »korta och granna» (EC: 192). Då älvorna visade

sig på ett ställe i Hammarland, voro de »små som dockor med

röda mössor» (HA: 192). Där älvorna dansa, uppkomma små,

ringformiga stigar (ÅL: 106, 192). Även med avseende på

älvorna (liksom rörande tomtarna och underbyggarna) före-

kommer uppgiften, att man ej var som helst får slå ut hett

badvatten efter ett litet barn, emedan de kunna brännas därav

och då kunna hämnas genom att sätta utslag på barnet eller

vålla det annat ont. Genom att vid en jordfast sten ned-

lägga en slant och tre knappnålar kan man av älvorna köpa

plats för att slå ut badvatten (jO: 192).

Den mellan tomtarna och vissa andra väsen rådande

överensstänmielsen ådagalägges även av en mängd enskilda
detaljer, som gemensamt omtalas rörande båda slagen

av väsen. Up{igiften att man t. ex. i rian sett en kvinnlig

tomte sitta naken och kamma sig är att sammanställa med

alldeles liknande meddelanden om huru kvinnliga sjövarelser

(och stundom även skogsvarelser) pläga visa sig. Benämningen

'grågubben' eller 'gråbisin' är gemensam för tomten och vissa

naturväsen, särskilt bergsrået. Skogsråna »äro klädda i dräk-

ter som likna tomtegubbarnas: lång, grå rock och hög hatt

på huvudet» (ÅL: Sv. lamism. VII, 9). En postgubbe i Eckerö-

Storby såg en gång en liten gubbe i röd 'pjukmössa' (spetsig,

stickad mössa) sitta i en rönn och äta bär; han trodde, att det

var skogsrädet, som rådde om träden (EC: 192). Enligt varie-

rande meddelanden utgör tomten ett av de väsen, som vakta

förborgade skatter med en däröver synlig eld (Finlands sv.

folkdiktn. VII, 1, ss. 565, 571). Särskilt har gårdsrådet »i

uppdrag att antända drakeld, ifall någon skatt blivit ned-

grävd under byggningen» (VÅ: Sv. landsm. VII, 9). Aled
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dödsandar o. a. besläktade skepelser har tomten i enstaka

fall det tidigare anförda draget gemensamt att den visar sig i

mänsklig gestalt m.cn utan huvud. Den stundom förekom-

mande tomte, som våldsamt huserar i stugor, erbjuder direkt

överensstämmelse med en del spöken och stundom med djä-

vulen eller någon av hans anhang. En elak varelse, som

ibland förgör människor i bastun, da dessa förhålla sig där

otillbörligt, tros än vara tomten, än djävulen. Ett med djä-

vulen gemensamt attribut liar tomten även i de fall, da han

anses utrustad med hästfot.

Man finner även, hurusom alldeles samma a .länt omta-

lade upplevelser med övernaturliga väsen i olika fall tillskrivas

olika arter av varelser, bl. a. tomten. Historien om huru

personer kallats att närvara vid barnsbörd eller barnsöl hos

underjordiska väsen gäller enligt olika finlandssvenska vari-

anter underbyggare, tomtar, bergtroll, vattenvarelser, 'råd',

'troll' och obestämda väsen. Berättelsen om en varelse, som

roddes över ett sund och på andra stranden kom i strid med

en like, hänföres till sjörån, tomtar och obestämda väsen, och

den om huru en varelse i en gård kom i strid med en tam

björn, vilken medfördes av en resande nattgäst, handlar om
ett spöke, en tomte eller en underbyggare. Även tomten

uppträder i enskilda fall bland de övernaturliga väsen, som

enligt olika berättelser för en tid hälla människor eller djur

fångna hos sig, och likaså namnes tomten bland de varelser, som

på vissa ställen hindra vägfarande att komma fram genom

att stanna eller spänna ur deras hästar.

Den varierande gestaltning tomten äger i våra folkföre-

ställningar sammanhänger enligt min mening med omstän-

digheter, som äro kännetecknande för folktrons art över

huvud. Sammanblandning mellan tomten och densamma

närstående väsen kan ju i en del fall bero på bristande åtskill-

nad vid användningen av de olika väsendenas benämningar,

och likaledes kunna drag, som höra till en föreställningskrets,



16 Fulkloristiska och etnografiska studier III.

flyttiis över till en annan. Men en av de karaktäristiska egen-

heterna hos folktrons skapelser i allmänhet utgöres just av

deras svävande, obestämda beskaffenhet. En allmän erfaren-

liet visar, att begreppen hos outvecklade folk så gott som

städse till en viss grad äro vaga, att sådana personer icke

förete sanmia behov som de mer eller mindre logiskt tänkande

att formulera sina idéer eller konsekvent förklara olika före-

teelser. Föreställningarna rörande det övernaturliga äro icke

heller bestående utan föränderliga, ty de påverkas i hög grad

av de enskilda upplevelser, som envar tror sig ha ägt eller

som framgå ur andra personers meddelanden. Man behöver

också endast tänka på vilken roll t. ex. drömmar spela vid

danandet av folkens föreställningsbilder för att finna en

faktor, som bidrar till den växlande och individualiserande

beskaffenheten av tron på övernaturliga väsen. Fantasien

och associationsverksamheten, påverkade av det mysteriösa

och oförklarliga hos allehanda fenomen, spela härvid den

avgörande rollen och hålla sinnena i sin makt, utan att de

sålunda tillkomna föreställningarna och gestaltningarna behöva

känneteckna sig genom konkreta former. Det är av sådan

anledning folkmytologiens konturlösa skepelser förete en sådan

omväxling; uppfattningarna om dem kunna dels gå inom

varandra, dels kunna de differentieras frän varandra genom att

nya egenskaper och beskaffenheter tilläggas de olika väsen-

dena.

Måhända vore man benägen att tänka sig, att de vaga

föreställningarna rörande övernaturliga väsen hänföra sig till

en relativt sen tid, då den gamla folktron redan håller på att

upplösa sig, men att i förgångna skeden en mer preciserad

andevärld ingått i medvetandet. En sådan uppfattning kan

icke anses riktig. Hos olika folk framträder en systematiserad

tro på övernaturliga varelser endast på det religionsstadium,

då tron i samband med uppkomsten av en prästerlig yrkes-

klass erhåller prägeln av enhetlig lära och bruken ikläda

sig noggranna former. Man kan med bestämdhet antaga,

att våra förfäders tro om tomten, i likhet med deras före-
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ställningar rörande besläktade andevarelser, vid ingen tid-

punkt innefattat mera än en övertygelse om förefintligheten

av sådana existenser samt ett varierande idésystem rörande

de närmare egenheterna hos desamma. Även bland nutida

naturfolk, hos vilka tron på de övernaturliga andemakterna

fortfarande är fullt levande, finner man huru växlande, mång-

skiftande och individualiserade föreställningarna äro om de

olika grupper av väsen, på vilka man tror.

Tomten som eldväsen och väderleksdemon.

Fastställandet av att tomten i var folklore utmärker sig

genom sin i viss mening obestämda art och att den i flere

avseenden nära sammangår med vissa andra naturvarelser,

leder över till frågan, vilket tomtens ursprung är.

Det samband, som även enligt folkföreställningarna hos

oss i mänga fall rader mellan tomten och spiseln, där denna

varelse icke sällan anses ha sin bostad, är anledningen till

att man på en del håll i tomten velat se ett ursprungligt eld-

väsen. Tomten anses vara den animistiskt fattade eldens

ande eller den varelse, som besjälar den husliga härden, en

plats som allmänt hålles i helgd och där allehanda riter före-

has, till och med offer. Det är rätt påtagliga animistiska

föreställningar man i Svenskfinland hyser rörande härden

och den därstädes brinnande elden, och i varje fall står det

väsen, som visserligen mer eller mindre vagt förknippas med

denna plats, nära tomten (jfr Finlands sv. folkdiktn. VII, 1,

ss. 721 ff.). Bland annat hör hit det även annanstädes före-

konmiande bruket att vid tandlossningen hos barn kasta den

uttagna tanden på ugnen under tilltalet: »Ge mej en bentann

i stället för en gulltann.» »Av vem man begär, vet man icke,

men troligen antog man förr och antager väl sa än, att här

bor en ande, som har makt att giva det begärda» (NY: Nyland,

IV). På talrika ställen i Svenskfinland säges: »Lock lock (el.

'nock nock'; båda betyda spindel), ge mej en bentann» o. s. v.

2
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(av själva formeln finnas talrika varianter), och det förekom-

mer även, att man riktar utsagon till 'gobb gobb' eller 'ons-

gobb' (ugnsgubbe). I benämningen 'lock' har man som känt

velat återfinna Loke som den fornnordiska eld- och luftguden.

Det är Axel Olriks teori, att Loke eller »lysmanden» i

Danmark uppfattades som »luftflimmeret», i Norge och Sverige

som eldslågan, elden på härden. Loke anses av honom ha

utgått ur vättarnas släkt, och han gör gällande om den hus-

liga vätte, som uppträder under benämningarna 'nisse', 'nisse-

puk', 'puge', 'gårdbo', 'tomte', 'vord' m. fl., att »det må reg-

nes for sandsynligt, at denne husvaette fra först af har vaeret

arneilden, der n:odtog offer; ogsenere gik över til at

vaere et mere mystisk-pcetisk, halvt skamtendeogdrilagtigt

vaesen» (Loke i nyere folkeoverlevering, i Danske studier 1909,

s. 81).

Även vissa ryska författare sammanföra tomten eller

djäduschka donwvoj med eldens väsen. A. Athanasieff åberopar

följande omständigheter till förmån för denna teori. Vid

inflyttning i en ny bostad uppgör den ryska bondhustrun eld

i det gamla huset, och da veden brunnit ned, samlar hon

kolen i en ren kruka. Med .orden »var välkommen, djäduschka

(farfar), i den nya boningen» inför hon de glödande kolen

i den nya stugan, där hon strör ut dem i ugnen. Enligt

förf. ådagalägger detta, att man med 'domovoj' ursprungligen

förstod själva elden, och som ytterligare stöd för sin teori om

kulten av den husliga härdens ande omtalar han vissa offer

åt domovoj på härden eller i själva elden. Till förmån för

samma uppfattning talar enligt honom även det förhållande,

att domovoj förutom i stugan även bosätter sig i badstugan,

rian och i brännvinsbrännerier, d. v. s. ställen där man har

ugnar, och domovoj benämnes också efter dessa platser

'bannij' eller 'bannik' (av 6aHH, bastu), 'podovinnik' (den

ande, som uppehåller sig i riugnen) eller 'gumennik' (av

zyMHO, riloge; A. AcfDaHacbeB-b, lloamuHeckisi BosspibHin

Cäqbsihz Ha rjpupody II ss. 67 ff.) A. E. Bogdanovitj haller

före, att domovoj å ena sidan utgör en antropomorfism av
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elden, den husliga liärden. varpa även dess vitryska namn
'diniovij' (>>den till rökgången hörande») syftar. Å andra

sidan har domovoj tillägnat sig vissa drag av dödsandar

{a. a. s. 67 f.).

Den teori, enligt vilken tomtens ursprung uteslutande

eller huvudsakligen begränsas till elden eller den husliga

härden, niaste emellertid anses ohållbar, främst emedan den-

samma lämnar de mest påfallande yttringarna av tomtens art

obeaktade, särskilt hans verksamhet till gårdens bästa inom

äringen och bland boskapen.

Wuttke gör gällande, att enligt tysk folktro tomtarna

icke endast förknippas med härden och den därstädes brin-

nande elden, utan ännu mer än dvärgarna även med åska och

oväder; därmed sammanställer han deras färg (den grå, ofta

röda klädseln), det buller de låta höra (deras skratt och rul-

landet som med käglor) samt deras lysande ögon (Volks-

aberglaube s. 43). Även E. H. Meyer betraktar tomtarna som

ursprungligen förbundna med väderleken och ger exempel på

hithörande drag hos den nuvarande tomten {Mythol. d. Ger-

manen s. 213 f.). En del sådana egenheter kunna påvisas även

hos vår finlandssvenska tomte (Finlands sv. folkdiktn. VII,

1, SS. 343 f., 420). Det är en sammanställning av de tomten

stundom åtföljande eld- och atmosfärfenomenen jämte andra

omständigheter, som låter tomten stundom förknippas med

draken ('flogdraken', jfr Celander i Uppsala univ.s årsskrift

1910 s. 36). Ytterligare kan erinras om att man i litteraturen

även velat betrakta tomten som en »middagsdemon».

De avlidnas andar och naturväsen.

Av de övriga förklaringar rörande tomtens ursprung, vilka

komma i betraktande, gar den ena ut pa att vi i denna varelse

ha att se en avledning tron pa de avlidnas andar. Tom-
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ten säges vara anden av den första person, som haft sitt hem-

vist i gården. Den andra teorien gör gällande, att tomten

ursprungligen tillhört den stora gruppen av väsenden ute i

naturen, innan den tagit sin bostad i gården och blivit sam-

byggare med människorna.

Motsättningen mellan de här antydda tvenne teorierna

står i samband med den principiella frågan, huruvida någon-

dera av dessa två trosformer, dyrkan av de avlidnas andar och

dyrkan av väsen i naturen, har ursprungligare tillblivelse. Att

ankult utgör en självständig ursprungsform för religionen

torde ej kunna betvivlas; tron på livet efter detta och på de

dödas andar som egna väsen har ej utvecklat sig ur någon

som helst annan religionsform. Men den uppfattning måste

betecknas som helt och hållet föråldrad, att dyrkan av de

avlidna utgör religionens egentliga begynnelse, ur vilken alla

andra kultyttringar utvecklat sig. Det är visserligen tyd-

ligt, att bland olika folk en del numera i naturen förekom-

mande väsen ursprungligen varit andar av avlidna personer,

men det finnes intet skäl till antagandet, att alla de väsen,

som enligt de mytologiska åskådningarna hos olika folk för-

knippas med olika natuföreteelser, till en början utgjort

avlidna människor. Man behöver icke ens antaga, att före-

ställningarna om naturväsen över huvud skapats med döds-

andarna som förebild. Vittnesbörd från naturfolk ådagalägga,

hurusom allehanda yttre omständigheter och tilldragelser

bidragit till föreställningen om naturens självständiga liv,

varvid en besjälad orsak lagts till grund för det ena eller andra

besynnerliga förhållandet, som påkallat uppmärksamheten.

Vi måste med visshet anse, att även naturkult i likhet med

ankult i dess egenskap av religionsyttring är självständigt

uppkonnnen.

Ett gemensamt ursprung ha emellertid såväl förfädradyr-

kan som naturdyrkan, och det är människornas föreställningar

om sin egen själ. 1 det egna jaget och de erfarenheter män-

niskan bildar sig om detsamma har hon den urbild, enligt

vilken hon danar sina föreställningar om allt besiälat liv, var
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lidii än tycker sig iakttaga sådant. Uppfattningen om själen

återspeglas i människans föreställningar om andra människor
och utgör även en förutsättning för den mytologiska förkla-

ringen av livet efter detta och dess olika former. 1 denna psyko-

logiska bemärkelse är således icke ens tron pa de avlidnas

andar primär. Liksom föreställningarna om själen bestämma
bilden av allt medvetet liv, projicieras de emellertid även på
de levande orsaker, vilka anses befinna sig bakom märkliga

naturföremål och naturföreteelser. Man ser liv, och man
skapar sig därom en föreställning enligt en omedelbarare

förebild än de avlidnas andar. Naturdyrkan förgrenar sig ut

ur själsuppfattningen som en direkt och självständig kult-

skapelse, i nära förening med förfädradyrkan. men oberoende

av denna.

Gårdsrådaren ett naturväsen. Dess förknippning med

platsen för gården.

Enligt min äsikt göra sig avgörande argument gällande

till förmän för teorien att tomten, sådan den är företrädd i

vår svenska folktro, har i törsta hand sitt upphov i väsen, som

höra samman med naturen. Härför talar redan den omstän-

digheten att tomtarna egentligen aldrig bestämdare differen-

tierat sig frän naturväsendena, utan såsom vi sett, fortfarande

räknas till »radarna'), under vilket sammanfattningsnamn

just de varelser som befolka naturen äro kända. Analoga

föreställningar möta oss även pä annat håll. Med hänsyft-

ning på folkföreställningarna i Sverige anför H. Celander,

hurusom det tydligt framgår ur källorna, »)att folkföreställ-

ningen inte gjorde någon åtskillnad mellan de vätteväsen, som

bodde i vättehögen, vätteröset eller vätteträdet, och dem,

som bodde i spiselhärden-^ (Uppsala univ.s årsskrift 1910).

»Alfefolket» innefattar enligt Feilberg alla de många vättarna

i naturen, i havet, floder och älvar, i skogarna och på bärgen, i

äkrar och på heden eller i människornas hus, och till dem höra

de husvättar, som i Danmark kallas nisser(Nissens histories.
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5). J. Grimm sammanställer Elbe, Nixe och Kobolde inom

en och samma grupp (Deutsche Mythologie I, kap. 17), och på

liknande sätt förfar E. H. Meyer {Mythologie der Germanen

s. 217).

Det är med mycken sannolikhet vi kunna antaga, att

tomten i främsta rummet utgör det naturväsen, som ursprung-

ligen bebodde själva den mark, där gården sedermera blivit

upprest. De svenska benämningarna 'tomte', 'tomtebisse',

'tomtegubbe', 'tomtekall' {kall, gammal man) samt de norska

'tomtevette' och 'tomtegubbe' kunna sammanställas med
'tomt', som betyder 'boplats, där ett hus skall byggas eller

blivit byggt'. I samma avseende återgå de norska namnen för

denna varelse 'tufte', 'tuftebonde', 'tuftekall', 'tuftevette'

på 'tuff, som är grunden, varpå en byggnad uppföres. Vi ha

dessutom de norska sammansättningarna med tun-, som bety-

der 'gård', 'bebyggt ställe': 'tunkall', 'tunvord', varmed

'gardvord' kan sammanställas, och dessutom 'gardbo', 'gards-

bonde', 'gårdsrå'. På danska förekomma 'gårdbo', 'gård-

bonde', 'gårdbonisse', 'gårdbuk' (bock, men även spökelse,

vätte), 'husbuk' (jfr Feilberg, Nissens historie s. 104). En
sammansättning med det svenska 'tomt' utgör namnet 'tomt-

orm', ett i allmogetron förekommande skyddsväsen i skepnad

av en orm, som medför lycka i gården och som uppehåller sig

under boningshuset eller något uthus, särskilt ladugården.

Ordet 'tomtebolycka' återgår enligt Axel Kock på en tidigare

form 'tomt och bo lycka' och syftar i sin första sammansätt-

ningsled icke på väsendet tomten utan på gårdsplatsen. »Tompt

och bo lyckas skål» lyder inskriften på en remmare från Karl

XII:s tid, förvarad i Göteborgs museum, och betydelsen är

'skål för god lycka på den nya tomten och i nya boet' {Sv.

landsni. XIII, 8 ss. 9 ff.). Över huvud äger gårdens mark och

grund synbarligen mycket ursprungliga animistiska associa-

tioner i folkets föreställningsvärld.

Att i betraktande av folktrons allmänna beskaffenhet en

sådan plats, som den man utväljer för sin gård, redan primärt

förbindcs med något andeväsen framstår som naturligt. Råna
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älska ingalunda alla platser, heter det, och därför finnas de

ej heller överallt. Den vana människoblicken kan emellertid

nästan ofelbart se. var ran finnas och var ej: »Det är sköna

ställen.» meddelas från skärgärdssocknen Kökar, )>vanligen

holmland med mjuk. behaglig grönska, som företrädesvis äro

rånas vistelseorter» (KÖ: 69). Gärdar anläggas på sådana plat-

ser, vilka i och för sig liksom inbjuda till bosättning, och

under sådana omständigheter är det förklarligt, att dessa

redan pa förhand kunna antagas utgöra hemvist för något

väsen.

Det är en rätt utbredd föreställning, att man ej var som

helst får företaga utgrävningar i marken, vare sig för något

bygge eller för annat ändamål, emedan man då kunde för-

törna den ande, som tilläventyrs bebor platsen. 1 Danske

Sägn ger E. T. Kristensen en mängd exempel härpå: En man
grävde taktorv på en höjd på Holte mark, och då han hade

fört dem hem. kom bjaergmanden till honom och sade, att han

skulle täcka hans hus igen, annars skulle varelsen nog visa,

vad makt den hade över honom. .Mannen förde torven till-

baka (n:r 557). På Gryderup mark i Boeslunde ligger Boes-

höj, under vilken fordom bott underjordiska. En man ville

en gäng borttaga en sten som låg där, men då ropade en stämma

där nere: »Låt mig behålla mitt hem, så skall du få lycka i

ditt hem!» Mannen lät stenen vara (n:r 559). På ett ställe

skulle ägaren en gäng bygga en kvarn på' en höjd och lät

jämna denna ovanpå. Nästa natt kommo ett par små grå

män till en gammal ryktare i stallet och ålade denne att säga

ät ägaren, att om denne ej upphörde med att låta gräva i

höjden, så skulle en stor olycka drabba honom (n:r 559).

Bjaergmanden förbjöd folket att hålla pingstgille på Tiis-

bjaerg, där den bodde (n:r 560). En />gårdman'> i Hördum

skulle utjämna en stor hög, som han hade på sin mark. En dag

befanns all bortförd jord körd tillbaka under natten, och ingen-

ting blev sedan mera gjort till höjden (n:r 561). En man

grävde på norra sidan av Nikolajberget. En natt kom en dvärg

till honom och förbjöd honom att gräva där, emedan han
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kom dvärgarnas boning för nära. Han grävde då på södra

sidan, och då märkte han ingenting (n:r 563). Ännu flere

andra Hknande sägner omtalas (ss. 151 ff.). Votjakerna i östra

Ryssland äro synnerligt angelägna om att ej anlägga sina

bostäder på ett ställe, där farliga väsen kunna uppehålla sig.

De pläga vända sig till någon kunnig trollkarl för att få sig

anvisad lämplig plats. Man avvärjer faran genom att bränna

halm på stället, om där går en stig, så att andarna ej vidare

måtte använda den (U. Holmberg, Permal. uskonto s. 148).

Från Medelpad härrör uppgiften, att då ett hus bygges pä en

ny tomt, skall denna undersökas, om den är »god». För detta

ändamål sättes ett tråg, varur mjölken nyligen hällts, pa den

plats, där man ämnar bygga. Komma då många flugor och

kusar (kryp) och fastna i träget, så blir man ej oroad av jord-

byggarna. Man lägger även en brädbit på marken, där huset

skall sta, och låter den ligga över natten; om då på undersidan

finnas maskar och andra smådjur, så blir det lycka i ladu-

gården. Den färg krypen ha är den mest lyckobringande

beträffande boskapen (P. Heurgren, Djurskrock s. 95).

I en del fall synes man vid uppförande av ett nytt hus

böra härför utbedja sig jordvarelsernas tillåtelse, emedan

man ju genom byggandet ingriper i deras bosättning och egen-

domsrätt (jfr Feilberg, Nissens historie s. 11 f.). Enligt ett

nyländskt bruk nedlägger man vid bygge mynt som offer,

och detta säges ske för att »freda huset och blidka tomtens

behärskare samt bereda trevnad för husets beboare, såväl

vad boningshuset beträffar som alla andra,byggnader» (NY:

141). Ännu i sen tid har Värendsbonden iakttagit vissa urgamla

bruk för att vinna jordvättarnas bifall, när han vill bygga

hus på någon ny tomt. -För att tomten må bli lyckosam,

måste bonden i förväg bedja om lov, »ljusa på», eller säga till,

d. v. s. begära tillstand och högt tillkännagiva sin avsikt att

bygga. Även plägar han frambära »sin tyg» och nedlägga sina

arbetsredskap på den nya tomten redan dagen innan bygget

skall begynna. Stundom kommer vättagubben till bonden

och ber honom bygga annanstädes, och lyder han ej, så gar
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det liDiioin illa (Hyitén-Cavallius i s. 2(i<) f.). \'id uppförandet

av ett stall var det vanligt i Norrland, att en silverslant lades

pa var och en av de fyra hörnstenarna. Hade nian ej rad där-

till, kunde tva klyvas. Kronan pa slanten skulle alltid vändas

upp. Genom detta förfarande »köptes tomten» at stallet, vil-

ken da skulle bo bland hästarna och skydda dem för allt ont

iHeurgren, Djurskrock s. 95). Med hänvisning till tyska folk-

föreställningar anför E. H. jMeyer, hurusom man mången-

städes fruktar för att söka sig plats för ett hus där under-

jordiska uppehålla sig; man ber härvid högt om tillåtelse att

använda platsen {Mythol. d. Germanen s. 21 o). Bland vit-

ryssarna säges att den som bygger en vattenkvarn, liksom

även sedermera mjölnaren, måste första sig på att umgås

med 'vodjanoj' (vattenanden) och anpassa sig efter den, annars

gar det ej väl med bygget, eller vodjanoj förstör kvarnen

helt och hållet (E. P. PoMaHOBT,, BthAopycckiu Cöopnukz
\'

1 1
1— IX s. 289). Enligt Vedafolkets föreställning bor i

marken »ställets herre», uppenbarligen ett eget sådant gu-

domligt väsen pä varje plats. Honom gör man sigbevågen,

da man flyttar in i ett nytt hus, och man ber honom därvid

bortdriva alla plågor, öka besittningen av boskap och hästar

och förläna längt liv (OIdenberg, Religion des Veda s. 258).

I sammanhang med blidkandet av markens ursprungliga

radande vid byggen böra vi betrakta de offer, som därvid

förekomma. Vissa sådana ha redan berörts, och över huvud

är det mycket vanligt att olika offerföremål nedläggas i ett

nybygge.

Vid uppförandet av ett skogspörte lade man bland fin-

narna under varje hörn något offer: under ett hörn pengar,

under ett annat bröd, under ett tredje vatten och ett fjärde

kol; mitt under lades kvicksilver i en fjäderpenna. Da man
tre nätter underhöll elden utan att den fick slockna, infann

sig en god rådande (Krohn, Suoni. run. usk. s. 89). Bland

den svenska allmogen i Finland äro offer åt rådet eller tomten

vid husbyggen allmänt förekommande, och sådana omtalas
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även på flere andra håll. Hos tjeremisserna nedlägger man
pengar i tre hörn av ett nytt hus till offer, »pa det att

huset matte bli rikt på pengar» (Holmberg, Tsherem. usk.

s. .55).

Stundom sker offret vid inflyttningen i det nya huset.

Syrjänerna uppgivas offra vid ett sådant tillfälle för att blidka

hemmets rådande, vilken uppmanas att bosätta sig i källaren

(Holmberg, a. a. s. 51). Även votjakerna offra ät stugans

ande, då de taga bostad i en ny gård. De rika slakta därvid i

källaren ett svart får, de fattiga nöja sig med att koka en

tjock offergröt (Holmberg, Permal. usk. s. 147). Enligt åskåd-

ningen bland rysk allmoge utgör inflyttningen i ett nybyggt

hus ett farligt företag, varför vissa riter måste utföras. Efter

att ha ställt ikonen i den för densamma avsedda vrån, avskär

bondhustrun en brödskiva, som hon lägger under ugnen.

Detta säges vara ett offer åt den »osynliga husbonden», tom-

ten. Ett annat gammalt bruk på vissa trakter är, att bond-

hustrun i dagningen springer naken tre gånger kring stugan

sägande: »Jag ställer vid dörren ett järnstängsel mot vilddjur,

kräldjur, mot människor och skogsgubben (djäduschka Ijäs-

noj; MaKCHMOBT», a. a. ss. 31 f.).

Av särskilt intresse är slaktandet av något levande djurvid

bygge, varpå ett exempel ovan onltalats från votjakerna.

Även bland finnarna förekommer slaktoffer åt byggnads-

platsens rådande, varvid det slaktade djurets ben gömmas
i marken på byggstället (Holmberg, Jumalaiisk. alkup. ss.

82 f.). Avlivandet av något djur i samband med ett bygge är

att sammanställa med den bland talrika folk i olika former

företrädda tron, att en nybyggnad kräver ett eller flere iiv

för att bli ägnat att utgöra bostad. Bland olika naturfolk,

t. ex. papuanerna, förekomma synnerligt utpräglade bruk av

sådan art och gälla människoliv. Även hos ryssarna uppträder

tron att uppförandet av ett nytt hus medför husbondens död,

eller att den av anförvanterna dör först, som före de andra

går in i ett nytt hus. Enligt gammal sed är det den äldsta i

släkten, som först träder in i ett sådant hus (AcjDaHacbCB-b,
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a. a. 11 s. 83). Frän arkangelska guvcrnemciitet meddelas

tron att en byggnad ej kan uppföras annat än pa huvudet av

någon av dem, som skulle bo däri. För att döden ej ma drabba

nägon av den egna familjen, avlivar man något djur, som
man nedgräver i jorden på det ställe, där den första bjälken

lägges. I Kurkska guvernementet säges man vid inflyttning

i en ny stuga hugga huvudet av en höna på tröskeln, och det

avskilda huvudet begraves under den förnämsta knuten; köttet

av den halshuggna hönan användes ej till föda. Från andra

trakter meddelas, att man vid det första yxhugget, då en

byggnad skall uppföras, bestämmer huvudet av något visst

nötkreatur eller någon fågel, och på detta huvud förmenas

huset bli byggt. Man tror, att ett sålunda utvalt djur inom

kort torkar bort och störtar (A(|3aHacbeB-b, a. a. II s. 83).

I nordvästra Ryssland började man uppförandet av ett hus

med den vrå, där helgonbilden skulle uppställas. Vid hopfogan-

det av de två första bjälkarna besvärjer byggmästaren någon

person eller något djur (stundom en hel mängd av de senare).

Den sålunda besvärjde kommer icke länge att leva i huset,

utan dör inom kort. Särskilt besvärjer man på detta sätt

ohyra, som man vill förskona huset från. Man kan även

överföra besvärjelsen på något annat djur, vilket emellertid

måste ske omedelbart. Om man ser något djur röra sig, be-

höver man endast härma dess läte, slå med yxan på fogen

mellan de två första bjälkarna, och huset blir därmed fritt

frän sin besvärjelse, som övergår på djuret, vilket dör (R B.

LUeHH-b, Mamepiadbi öah MsyneHiR Ebima a 9i3bika Pycckazo

HaceAeHiR CthBepo-sanadnaeo Kpasi III s. 333). I vissa trak-

ter av Vitryssland avhugger man vid grundläggningen av

ett nytt hus huvudet av en tupp, vilket nedgräves på plat-

sen eller lägges under hörnstenen. En tupp rostas för att för-

täras vid grundläggningen av varje nybyggnad. Stundom

följes detta bruk vid anläggningen av ugnen. »Häri före-

ligger otvivelaktigt en rest av ett forntida offer åt domovoj.»

Även bruket i nuvarande tid att i husets hörn och springor

instoppa avskurna människohår och naglar som offergärd åt
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doiiiovoj säges vara en rest av ett forntida blodigt offer (Bor^a-

hobmhtj, a. a. s. 67 f.).

I en del fall säges grundläggningsoffret åsyfta att förse

byggnaden med en skyddsande. Om finnarna i Vittangi med-

delas, att då man anlägger en gård och därvid förtörnar jord-

rädaren, bör man offra ett i förtid fött människofoster, vars

ande sedan blir jordrådande. Vid grundläggningen av en gård

avger man till gårdens rådande ett löfte, enligt vilket varje

år på gamla mikaelidagen ett får skall kokas och förtäras, var-

vid blodet samt resterna av maltiden föras till gårdens offer-

plats. Offerlöftet kan även ha annan form (Waronen, Vaina-

jainpalvcliis s. 158). I vissa trakter av södra Sverige rader

föreställningen att vid en kyrkas grundläggning den första

levande varelse, som kommer inom det härför utsedda området,

skall offras genom att levande nedgrävas under templets

grundmur. Detta skall ha skett till och med med barn. Den

varelse, som på detta sätt blev offrad, blev kyrkogrim och har

till uppgift att värna tempel och kyrkogård mot nattliga

besökare, som gingo i olovliga ärenden. Vanligen var det

ett lamm, en kalv, vädur eller tupp som offrades (Eva V/ig-

ström. Sv. landsm. VIII, 3 s. 168). Angående kyrkogrimen

eller kyrkans skyddsande berättas från Skytts härad, att

den har olika skepnad i olika kyrkor. Den uppstod på så

sätt, att man vid påbörjandet av ett kyrkbygge tog den första

varelse som kom och lade den levande under den första hörn-

stenen. Denna varelse blev kyrkogrim och höll nattlig vakt

över kyrkan och kyrkogården. Den övervakade även andarna

av de ogudaktiga, som begravits i kyrkogården. Om man vid

ett kyrkobygge underlät att på detta sätt begrava den första

varelse, som kom till platsen, så blev den första på kyrko-

gården jordade personen kyrkogrim och således kyrkans

skyddsande (O. Christoffersson, Skytts härad s. 109). Frän

Tyskland erfara vi om motsvarande folkföreställningar. Det är'

i viss mening riskabelt redan att vid bygge taga marken i

besittning. Fientliga makter, som intill dess ostört huserat

på platsen, kunna betrakta detta som ett intrång i deras
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rättigheter och hämnas. Fordom nedgrävdes eller inmu-

rades människor, särskilt barn, för att antingen tjäna som

försoningsoffer eller för att skaffa byggnaden en verksam

sk\ddsande. Oftare användes (och detta har skett ända till

nutiden) hundar och kattor, tuppar och hönor för detta ända-

mal: åtminstone måste grundstenen bestänkas med deras blod.

.Även andra föremal insattes i grunden och i bjälklaget, väx-

ter, säd, ägg, vin och särskilt mynt. Dessa voro offergåvor,

eller skulle de hålla olyckor och fattigdom fjärran samt till-

försäkra huset och dess inbyggare lycka och välstånd (Sar-

tori. Sitte und Braucli II s. 3).

Det är naturligt, att offrandet av en levande varelse vid

bvugen. i de fall da ändamålet hos den offrande säges vara att

erhålla ett skyddsväsen, skall åberopas till förmån för teorien

att även tomten uppkommit ur någon dödsande. Härvid sker

emellertid förväxling mellan tvenne olika föreställningssystem.

Det ena rör uppkomsten av gårdstomten, vilken jag, i dess

typiska gestaltning, måste anse vara ett i gården inflyttat

naturväsen, om också i flere avseenden påverkat av tron pa

dödsandar. Det andra, därav oberoende föreställningssystemet

gäller människo- och djuroffer vid anläggningen av byggnader.

Edv. Westermarck, som ingående har undersökt hithörande

plägseder bland olika folk, i samband med andra arter av

människooffer, anser, att den bland vissa folk företrädda idén

om den offrade varelsens förvandling till en skyddsdemon

icke kan vara ursprunglig. Enligt outvecklad åskådning

utgör en mördad persons ande ingalunda någon godartad

varelse, och minst av allt är den välvilligt stämd mot sina

mördare. Även i talrika andra fall ha senare generationer at

människooffer gett en tydning, som är främmande för det

ursprungliga ändamålet. I människooffer vid byggnadsföre-

tag ser Westermarck, liksom vid sådana offer i allmänhet,

ett substituts- eller ställföreträdaroffer, ett slags »livförsäk-

ring.) för dem som komma att bo i huset. En nybyggnad

erbjuder i flere avseenden risk för människornas liv, och

denna risk söker man avvärja genom ett frivilligt ersättnings-
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offer på förhand {Origin and Development of the Moral Ideas I s.

461). Sålunda åsyftar grundläggningsoffret i primär bemär-

kelse någonting annat än förvärvandet av en skyddsande,

och även föreställningen om tomtens uppkomst ur sådana offer

eller över huvud i motsvarande avseende ur någon dödsande

beror på en senare tydning av ett h. o. h. olikartat åskåd-

ningssätt och bruk.

Rådets ingripande i byggnadsarbetet och inflyttning

i huset.

Den lokalvarelse, som ursprungligen innehar boplatsen och

av vilken man utverkat rätt att använda denna, intresserar

sig självfallet i hög grad för människornas byggnadsföre-

havanden och ingriper i dessa. Vid bestämmandet av bygg-

nadsplats är 'tontn' verksam, i synnerhet vid större bygg-

nader, exempelvis kyrkor. Äro dessa förlagda på orätt plats,

kan man vara säker på att 'tontn' vid byggandet kastar ned

om natten vad som bygges om dagen. Dä återstår ej annat

än att på något sätt låta den själv bestännna, var huset skall

stå (NA: 3'A). Dylika uppgifter angående tomten (liksom

även om andra besläktade väsen) meddelas från talrika hall.

Vanligen hänföra sig berättelserna till kyrkobyggen, men

stundom även till någon herrgårdsbyggnad, vars uppförande

omöjliggöres, emedan pa platsen finnes »för starkt rådande»

(Celander, Sv. landsm. under tryckn. s. 31; Christoffersson, Skytts

härad s. 569; Västsv. folkm. fören:s arkiv, n:r422). Invid Svant-

åsen, »Svantåsagubbens» tillhåll, skulle en karl bygga en stuga,

men han måste snart flytta därifrån, för det gick galet för

honom på alla vis. Svantåsagubben tyckte ej om grannskapet

{Bohuslänska folkm. s. 80). Den i sådana sägner vanliga före-

teelsen att det, som timras eller muras under dagen, ned-

rives under natten tillskrives av Feilberg vatten, som »mener

sig fornsermet, der er ikke taget tilborligt hensyn til hans

rådighet över grunden. — Den underjordiske va?tte vil höres,

nar en bygning opfores» (Nissens historic s. 12 f.).
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Äro jordvättarna ,däremot förberedda (genom att man
utverkat sig deras tillstand till bygget), och vinner det nya

företaget deras bifall, sa förnimnies om nätterna, sa länge

byggnadsarbetet varar, ett ständigt byggande, bultande och

slående, liksom folk där skulle vara stadda i fullt arbete.

Detta hålles da för ett gott tecken och kommer avvättarna,

som hjälpa till med arbetet, så att allt gar väl och lyckosamt

(Hyltén-Cavallius, 1 s. 269; talrika liknande uppgifter frän

njika häll).

Det är av allt att döma denna iokalvarelse, som sedan

visar stor beredvillighet att flytta in i den nya byggnaden,

vilket den gör, så snart arbetet i någon mån fortskridit. Det

heter i en del fall, att tomtegubben kommer till en byggnad

och stannar där, sä snart grunden blivit lagd (ÖV: Hembyg-

den, 1017), eller att den letar sig plats på byggstället, så snart

hörnstenen är lagd (SB: 36). I andra fall uppgives, att tomten

tar sig bostad i en byggnad, då det första stockvarvet timrats

(PÖ: 65), eller att man får se tomten, om man när det första

stockvarvet blivit lagt passar på en söndag, då kyrkklockorna

ringa (RE: 215). Enligt andra meddelanden »kommer rädet i

huset» eller »inflyttar tuntn» så snart byggnaden är tre stock-

varv hög (ES, HE: 78; JO: 192; KB: Ranckens saml.). Enligt

en uppgift från finnarna infinner sig gårdens rådande eller

'haltia' då vid bygget tre stockar »lagts i kors» (Krohn, Suom.

run. usk. s. 87). Hos syrjänerna flyttar rådanden in i en ny

byggnad först då ugnen är färdig (Holniberg, Permal. usk.

s. 151). — Redan det blott påbörjade byggnadsarbetet hänsyf-

tar på en bostad, och därav väckes föreställningen om en

bebyggare eller just tomten. Denne befinner sig ocksä i sin

egenskap av ett naturväsen nära till hands och tar såsom

ägare av platsen utan vidare bygget i besittning såsom sitt

hemvist, uppenbarligen emedan för en sådan andevarelse,

vilken saknar synlig bostad, blotta antydan om en byggnad

är tillfylles för att den skall söka sig dit. Man finner enligt

vissa uppgifter, att tomten anses ha sitt tillhåll »i eller invid

jnänniskornas boningar», och om den slagit sig ned i själva
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boningshuset, betraktas detta som något gott (KV: Ranckens

sanil.). De vättar, som stanna kvar på en gårdstomt, sedan

den blivit bebyggd, kallas i Värend oftast rätt och slätt för

vättar eller vätter, men omtalas ock någon gång under benäm-

ningen bolvättar. I en yngre och förändrad gestalt, men ännu

fullt igenkännlig, uppträder bolvätten i Värend såsom tomte

eller tomtagubbe (Hylten-Cavallius, s. 271).

Även skeppsråden, vilka äro nära besläktade med gårds-

tomtarna, flytta stundom in i sina fartyg redan vid kölsträck-

ningen. Då en österbottnisk timmerman på 1860-talet byggde

en brigg i Kyrkslätt och slog första dymlingen i kölen, sade

han allvarsamt: »Nu for tomten i hon» (KY: 217). Genast då

ett fartyg bygges, infinner sig rådet för att slå sig ned där och

hjälper liksom tomten till vid arbetet (ÅL: Sv. landsm. VII, 9).

Sista natten ett fartyg står på land strida »sjörådet» och »lands-

rådet» med varandra om vem som skall få herraväldet ombord

och stanna där (GE, Fl: 106; EC, HA: 90; NÄ: Ranckens saml.).

Genom en motsvarande strid med likar kan även tomten

stundom förvärva sig herraväldet i en gård. Enligt en dansk

sägen ställde en gång byggmästaren vid ett bygge till att tim-

merkarlarna fingo se, huru 'fandotterne' (bärgfolk) kommo till

platsen där timret låg. Där tycktes de samtala med varandra,

men det hela övergick till gräl och slagsmål. En blev segrare

och stannade kvar, men de andra gåvo sig av, och om den

första trodde karlarna, att han ville ha bostad i huset, då det

var färdigt (Kristensen, Jyske Folkeminder III s. 21).

Även i allmänhet förete tomtarna dragningskraft till

människornas byggnader, där de söka sig bostad. I Ekenäs

skärgård rodde en gång en gubbe hem till Hermansö från ett

skär, där han torkat sina fiskbragder, och märkte då, att båten

var fruktansvärt tung och att aktern låg ända till suden i

vattnet. I detsamma varseblev han i akterstäven en tomte.

När båten landade, försvann tomten i skogen, men den sökte

sig sedan bostad i Hermansö gårds gamla ria och skötte väl

om allt där (EN: Arena 1916). Det är naturligt, att byggnader

(och även fartyg) med sina många och inbjudande skrymslen
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skola verka tilldragande pa tomtarna, liksom över huvud

mörka och hemlighetsfulla vrår i ett hus i och för sig väcka

tanken pa någon mystisk bebyggare.

Även andra naturväsens anslutning till människorna

och tendens att övergå till tomtar.

Över huvud är det rätt vanligt, att olika naturväsen under

den ena eller andra omständigheten infinna sig hos män-

niskor pa de ställen, där dessa rett sig läger. Mycket ofta

inställa sig olika varelser hos personer i älskogssyfte, men

synbarligen även emedan människornas lägerställen erbjuda

sådan trevnad, som lockar varelserna dit. Om man gör upp eld

med flinta och stal vid vilda träsk i skogen, kommer skogs-

jungfrun till elden för att värma sig (ES, HE: 78). Synner-

ligen ofta säges det just vara, dä en person är lägrad

vid en e 1 d, som någon av naturens varelser infinner sig på

platsen. Ett exempel pa, liuru väsen erfara lockelse till plat-

ser, som människor inrättat för sig, och sedan förbliva där,

erbjuder en uppteckning från mellersta Österbotten, där det

heter, att icke endast uthu? och »skogs-bastur») ha sina skogs-

rån, utan t. o. m. platsen för noteldar, vid vilka eld åtminstone

tvenne gånger varit uppgjord {Morgonbl. 1872, n:r 234).

jag finner det betecknande, att härvid icke nämnas tomtar

utan skogsrån, men självfallet är även, att vilken radare som

helst, som tar sitt hemvist hos människor, skall visa benägen-

het att övergå till det vi förstå med tomte, — just det sätt,

varpa enligt vårt förmenande den egentliga gårdstomten upp-

kommit. Även frän finnarna meddelas, att en egen radande

fanns i varje byggnad, där man bott och kokat, om också blott

en enda gång (Krohn, Suom. run. usk. s. 87; Skamlin. mytol.

s. 39). En särskild radande infann sig även i ett skogspörte

tre dygn efter dess uppförande, och detsamma var förhål-

landet med en skogskåta, där man bott tre nätter. Det var

t. o. m. tillräckligt att blott och bart ha uppgjort eld utan

byggnad; pa det ställe i skogen, där man kokat tre gånger,

befann sig redan en 'haltia' (Krohn, Suom. run. usk. s. 89).
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Den nära förbindelsen mellan jordrådanden och gårdsrådanden

enligt finsk folktro åskadliggöres därav, att i runorna det ena

av dessa väsen stundom användes som parallell till det andra

{ib. s. 87). Mellan skogsrådanden och gårdsrådanden företrädes

en mellanform av skogspörtets rådande {ib. s. 89); även bland

syrjänerna finnes en husradande t. o. m. i skogsstugor (Holm-

berg, Permal. usk. s. öl). Enligt isländsk folktro bo huldrefolk

och alfer i jorden, särskilt under stora stenar och flyttblock,

men ibland draga de in t. ex. i övergivna fårfållor, där de bl. a.

fira julnatten med ett stort gille (Backman; Ymer 1911, s. 341).

Även i gårdarna uppenbara sig allehanda skogs-, sjö- och

bärgsråd, som ofta visa sig rätt hemmastadda där (ex. i Fin-

lands sv. folkdilxtn. VII, 1). Kvinnliga varelser av hithörande

slag komma till män i smedjor, fiskar- eller skogsbastur,

kolarkojor eller lador. Näcken har stundom, liksom tomten,

sitt uppehåll i gamla kvarnar. Ofta bevisa allehanda natur-

väsen människorna tjänster. Skogsvarelser bistå jägare och

skogshuggare, varna personer för fara, vakta timmer för

tjuvar, hålla vård om korna och sända dem hem {ib. ss. 639

ff.), bärgvarelser ge stundom pengar åt behövande och hjälpa

dem pa andra sätt {ib. ss. 653 f.), vattenvarelser inviga spelmän

i deras konst, hjälpa sjöfarande i nöd, varna för storm, anvisa,

huru man skall framkalla vind, hjälpa sälskyttar och fiskare

o. dyl. {ib. ss. 689 ff., 695 ff.). En tiggargubbe tog en höst sin

tillflykt till ett björnide, där han för hela vintern blev instängd

av björnen, då denne kom och lade sig. Mannen led ingen

nöd, ty skogsrået kom regelbundet i skepnad av en gammal

gubbe och bar till honom smultron och söt mjölk (BO: 217).

En vacker skogsjuiigfru gav en gång medicin åt en karl, som

låg sjuk i skogen (ES: 217). Skogsfrun konuner stundom in

i gårdar och kan då förväxlas med »gårdsgubbens fru-); en

sådan varelse kom en gång och bad att få ge medicin åt ett barn

som led av sjuka ögon (PU: 199). I Gästerby-Svartträsk

gjorde träskkäringen mjölkflaskorna rena, om man på kväl-

len förde dem ned till träsket och lämnade dem där över

natten (Kl: 80).
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Liknande notiser återgivas av Kristenseii i ett '.lO-tal

danska sägner om liiirii olika naturväsen, underjordiska, bärg-

ocli skogsvarelser, dvärgar med flere bl. a. visa sig även i

människoboningar. De väcka folket i en gärd, där eld utbru-

tit (n:r 212). de giva pengar ät folket (n:r 243, 244), lämna rad

och anvisningar at människor i olika förehavanden (n:r 21.")

—247), hjälpa till vid tröskningen (n:r 218), mala malt (n:r

249), biträda vid sådden (n:r 251) och vid skeppsbygge (n:r

2.33; Danske Sogn I ss. 1 1 1 ff.). \'i måste tänka oss sannolik-

heten av att olika slag av naturens väsen, då de besöka inän-

niskobyggnader eller för en tid uppehålla sig där, kunna komma
att permanent förknippas med de ställen, där de mer eller

mindre ofta visat sig, och sålunda övergå till ett slags lokal-

väsen eller tomtar därstädes. Stöd för en sådan tydning av

naturväsendenas och tomtens art ges av hithörande medde-

landen om föreställningarna bland talrika folk. Mannhardt

framhåller, hurusom bland svenskarna de kvinnliga skogsråna

även infinna sig i kvarnar, fähus, brännerier o. s. v.; visar man
ett sådant rå vänskap, så besvarar hon denna välvilja, bär fram

budskap och bringar huset lycka: »Kurzum, auch die Skogsrå

gehen in Hausgeister iiber» (Wald- u. Feldkulte 11 s. 137).

Även Feilberg omtalar, hurusom naturväsen av olika slag

enligt germansk folktro närma sig människorna för att på

mångfaldigt sätt hjälpa dem i deras arbete och t. o. m. taga

tjänst hos dem (Nissens historie ss. 6 ff.). I liknande avseende

åskådliggör Golther hurusom »elbische Wesen^> visa benägen-

het att träda i förbindelse med människorna (Handb.d.germ.

Mythol. s. 141). Enligt skottsk folktro bo skogsandarna i

otillgängliga skogshålor, men de komma även gärna till män-

niskorna för att göra tjänst som husväsen (Mannhardt,

Wald- u. Feldkulte II s. 153). Wuttke påvisar, hurusom

skogsandarna i sin godmodighet mot människorna be dessa

om hjälp och själva visa sig tjänstaktiga i gengäld. Detta sker

i skogen, men även vid de husliga arbetena; de bringa män-

niskorna t. o. m. pengar {Volksaberglaube s. 47). Den

germanska folktron rörande 'hauselfen' ('kobold', 'heinzel'-
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och 'wichtelniännchetV, 'brownie', 'tomte', ni. fl.) tydes av

E. H. Meyer sålunda, att dessa varelser funnes till redan före

människorna och människornas boningar i form av bärg-, skogs-

och fältvättar; de innästla sig sedan i byggnaderna och med-

föra lycka {Mytliol. d. Germanen ss. 21.') f.).

Den inflyttade tomten anpassar sig efter människorna.

I och med att de naturväsen vi anse tomtarna ursprung-

ligen ha utgjort blivit bofasta i gårdarna, ha de rönt inverkan

av samlevnaden med människorna. De ha blivit mer lika

människorna, deras seder och vanor ha anpassat sig efter

husets ordning, och de ha antagit husbondfolkets klädedräkt.

Det är allmogens dräkt i forna tider som hustomten uppträder

i. Härom giva talrika uppgifter om tomtens yttre person

besked, och liksom bondens dräkt varierar i olika trakter,

är detta även fallet med tomtens. I Grabbskog i Tenala såg

man ofta tomten hos sågaren, och han var klädd i grå, stickad

ullmössa och korta knäbyxor med knapprader på sidorna samt

lösa strumpskaft och skor, »alldeles lika som husbonden bru-

kade vara klädd>> (TE: 202). Tomtens dräkt liknar näåtan

fullständigt den gamla åländska nationalkostymen: läng, grå

vadmalsrock, knäbyxor med silverspännen, langa strumpor

och skor ävenledes med silverspännen (KU: Sv. landsm. VII,

9). »Gårdskäringen» har en »lislin» (liten) mössa på huvudet

och är annars klädd som en bättre bondvärdinna (PE, PU:

Finska vetensk. soc:s Bidrag, h. 52). Enligt flere upptecknin-

gar gå folkdräkternas granna färger igen i tomtarnas kostyme-

ring. Ritomten visar sig som en skägglös, barnslig gubbe

iklädd knäbyxor, röd jacka och röd mössa (KV: Ranckens

saml.). Tomtgumman pa Kveilot i Iniö hade röd kjol och

gul tröja (lÖ: 260). Det heter också, att varje gårdsrå har sin

särskilda dräkt, som vanligen är svart eller vit. Ofta har han på

huvudet en röd nattmössa med tofs och stundom en mössa

av skinn (M. ÖB: Morgonbl. 1<S72 n:r 2:)l). Tomtarna äro
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sm:i gubbar med ljusa kläder och langa, röda tofsar i natt-

mössor (KB: Ranckens saml.). Tomten liar gra kläder och

en eldröd toppmössa; hans byxor ga blott till knäna, där de

sammanhållas med spännen, och pa fötterna har han skor

(PA: 2(»). Tomtarna äro klädda i kalvskinns})äls och ha en

stickad toppmössa pa huvudet (MA: Förhamil. o. uppsatser

ö). De bära en brun skinntröja och stickad mössa (KÖ: C)^»)-

Tomtarna ha svarta vadmalskläder och pa huvudet en skärm-

mössa (RE: 21.')). Tomtens spetsiga, stickade mössa överens-

stämmer med den, vari ännu den tyska »Michel» eller bonden

plägar avbildas.

Tomtarna pa vissa orter uppträda emellertid även med

annan huvudbonad-än den vanliga röda eller vita »nattmössan».

I Sideby bär tomten en mycket spetsig och hög hatt med
smala brätten (SB: 56). Frän vissa trakter i Österbotten

omtalas, att han har en stor, bredskyggig s. k. 'snaldhatt'

{Västra Finl. 20 nov. 1915). I en del fall säges tomten vara

utrustad med »svart silkeshatt» (NÄ: Bygdeminiicii I) eller

»en mycket stor, hög hatt» (RE: 215), och da är det bondens

högtids- eller kyrkhatt, som han anlagt. Tomten har även

tagit efter sin husbonde, dä han, såsom ofta är fallet, visar sig

med pipa i munnen, vare sig en kort snugga (PA: 255), »läng-

pipa» (KU: 09), sjöskumspipa (PÖ: 05) eller i vissa skärgårds-

trakter kritpipa (Kl: 226).

Det är efterliknandet av husbondfolket, som fullbordar

tomtens utveckling frän det naturväsen den ursprungligen

varit, och härtill kommer dess uppgående i gårdens och fol-

kets intresse. Den blir hemmets och ställets skyddsande,

betraktas nära nog som en av de egna och mottar för sin

tjänstaktighet gärder i form av mat, dryck, tobak, kläder,

bad, m. m., särskilt vid årshögtider och vid skördetid samt

vid vissa arbeten och tilldragelser i garden. Tomtens nära

anslutning till människorna tar sig uttryck i offer vid bemär-

kelsedagar i familjen, såsom vid ett barns födelse, da han pa

någon bestämd plats erhåller brännvin och mat. Dr F. Burjam

antar, att sistnämnda bruk är begränsat till svenskarna i
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Finland emedan han ej lyckats finna uppgifter härom bland

övriga skandinaver {Den skondinaviska folktron om barnet S.-67).

Tomten som 'gårdens grundläggare', 'den första som

uppgjort eld i en gård' eller 'älsta husbond'.

Emellertid föreligger skenbart ett starkt argument till

förman för teorienatt tomten ursprungligen utgjort anden av en

hädangången person, och det lämnas av vissa meddelanden, i

vilka det direkt utsäges, att den husbonde, som är den första

i en gård, blir dess tomte. Har han varit god, blir tomten

god; i motsatt fall blir tomten elak (KB: Ranckens saml.).

Även den versionen förekonmier, att den första människa,

som gör upp eld i en nybyggd stuga, blir tomte därstädes

(PÄ: 217; VÖ: Ranckens saml.). Bland finnarna angives, att

den första som dog i en gärd eller därstädes först upptänt eld,

blev gårdsrådande (Krohn, Siiom. riin. iisk. s. 86). Även det

förhållande, att i en del trakter i Svenskfinland tomten går

under namn av 'älsta husbond', har ansetts innefatta ett bevis

för att tomten ursprungligen utgör en dödsande, närmare

bestämt anden av släktens avdöda stamfar eller gårdens

grundläggare. Till dessa sinsemellan besläktade uppgifter

rörande tomtens uppkomst kan fogas en liknande om kyrk-

rådets. Enligt en uppteckning från mellersta Nyland finnes

det kyrkräd i varje kyrka, och den person som först begraves

en ny kyrka blir kyrkråd (ES, HE: 78).

De ovan anförda enstaka uppgifterna rörande gärds- ocii

kyrktomtarna kunna emellertid i och för sig icke vara avgö-

rande argument för teorien om att hela den stora grupp av

varelser vi nämna tomtar ursprungligen skulle ha utgått ur

tron pa de avlidnas andar. Däremot finna vi det förklarligt,

att (såsom redan tidigare framhållits), med den stora varia-

tion, som kännetecknar folktron om den övernaturliga värl-

den i allmänhet, och med den nära anslutning som råder mel-

lan olika andevarelser, en direkt sammanblandning i e n d e 1

fall har gjort sig gällande mellan tomtarna och de avlidna.
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Särskilt de tomtar, som våldsamt husera t. ex. i en del rior

och även i manbyp:gnader, förete alldeles liknande drag som

vissa bullersamma och oregerliga dödsandar, synnerligast

andarna av elaka personer o. dyl., v^lka gå »uppdaga» bl. a. i

sådana uthus eller andra byggnader, där de legat lik. Men
även i andra fall sammanblandas tomten och de avlidna, såsom

da det än säges vara för det förra slaget av varelser än för det

senare, som jul- eller nyarsmaten lämnas kvar pa bordet eller

som den uppvärmda badstugan upplates vid jul, efter det

människorna själva badat. Erinran om tomten väckes även

av sådana avlidna, som fortfarande äro upptagna av sina jor-

diska angelägenheter och hysa omsorg om sina gårdar eller

arbeten. Pa ett ställe i Pärna förekom en sådan ande, en

gardsfru, som hastigt avlidit. Hon visade sig om morgnarna

i ladugården, och da folk kom tillstädes, försvann hon snabbt

upp pa vinden genom luckan (PÄ: 217). Pa ett skeppsvarv

spökade en person, som slängde i dörrarna till arbetarnas

bostad och förde fasligt oljud. Ibland syntes han undersöka

och räkna virket i plankstaplarna. Gengångaren var en upp-

syningsman, som blivit mördad, men fortfarande höll uppsikt

över arbetet pa stället (PE: 199). Folktron i vissa delar av

Tyskland uppvisar likaså beröring mellan tomtarna och

avlidna personers själar. I Hessen förbli stundom de hädan-

gångnas själar boende i huset som godmodiga, hjälpande

andar. I \'ogtland tänktes tomten som anden av ett odöpt

barn. Enligt folktron på Riigen sägas fartygsanden eller

"klabautermann' uppstå ur en själ, som vistats i ett för fartygs-

bygge använt träd (Meyer, Mythol. d. Germanen s. 214). Det

förekommer stundom, ehuru tämligen sällan, att själarna

kvarbo i garden som godmodiga hjälpandar, tomtar (Wuttke,

Volksaberglaube s. 474).

En rätt vanlig företeelse är att döda ga igen i de gärdar,

som de ägt och där de bott, men dylika spöken äro till sitt

väsen åtskilda från tomtarna. Gengångare bibehålla visser-

ligen bestämda drag av sin mänskliga natur (liksom även

tomtarna erinra om människor), men däriämte bevara de
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prägeln av dödens hemskhet, medan förnimmelsen av tomten

är helt olika. Under vilka omständigheter en gengångare än

uppträder, ga människornas bemödanden ut på att återgiva

densamma ro eller pa annat sätt befria sig frän densamma, och

över huvud är hela arten av tron på de döda sa olika denpa

tomtarna, att man icke heller kan betrakta de senare som

en utvecklingsform av dödsandarna. Detta åskådliggöres i

sådana fall, då i en och samma gård uppträder såväl en tomte

som en avliden persons ande. Huru föga dessa äro fören-

liga med varandra, illustreras av en dansk sägen om huru i en

gärd nissen och en gengångare kommo i den vildaste strid

med varandra (Kristensen, Jyske Folkemimicr III s. 75).

Men även i sådana fall da, såsom bland vitryssarna, en kvar-

boende dödsande antager prägeln av ett slags hemmets skydds-

väsen, upprätthålles skillnad mellan detta väsen och tomten.

1 den vitryska folktron uppträder en familjegudomlighet,

tjiirr {^yp^), som antages vara en av förfäderna, närmast

stamfadern, vilken även efter döden tar vård om sin släkt

och skyddar dess medlemmar mot illasinnade andar av fient-

liga släkter och över huvud mot alla »orena makter». Denna

tjurr är emellertid icke identisk med den även förekommande

domovoj eller tomten, om också den sistnämnda tillägnat sig

vissa drag av densamma. [Bor/taHOBHMi., a. a. ss. 64, 67 f.].

Att den stundom förekommande benämningen på tomten

'älsta husbond' utgör en hänsyftning på släktens stamfar eller

på gårdens grundläggare är obevisat och förefaller ej sannolikt.

Däremot synes den mig h. o. h. överensstämma med det omskri-

vande beteckningssätt, som är vanligt inom folkspråket, att

med 'älsta husbond' åsyftas den mystiska besittaren av den

grund, där gården är uppförd, en varelse som efter det den tagit

sig bostad i huset personifierats i tomtens gestalt. 'Älsta

husbond', det är den, som var husbonde, innan människorna

kommo, och vilken ännu som en mytisk varelse utövar en

husbondes omsorg under sitt »tomtande» på stället. Att tomten

ännu anses innehava en viss rätt till det ställe, där garden

befinner sig, synes åskådliggöras även därav, att man kan
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göra sig kvitt en besvärlig tomte genom att »lösa ut» denne.

För sådant ändamål bör man, enligt en från Kronoby med-

delad uppgift, taga tre helst gamla mynt av olika slag, präg-

lade under olika regenter, samt ga in i det hus, där tomten

finnes, och kasta mynten i en vrå sägande: »Tär liar du utlös-

ningen din.» Da måste tomten flytta, och man kunde få

se, huru den »luntade» av (KB: Ranckens saml.). Även i vissa

trakter av Ryssland benämnes tomten 'husbonde', xosmmz
f^ViuaKOB-b, Mamepia.ibi no HapodHUMZ BthpoBanisiMz BeAii-

kopyccoBz; 3mHoepacf}iiHPckoe OöojpthHie, ]8<)0, n:o 2—3),

varmed man synbarligen icke tänker sig identifiering med
någon förutvarande mänsklig husbonde, utan en husbonde

på ett annat plan än människorna, en mytisk varelse som

vinnlägger sig om gårdens välfärd och hushållning. I finska

runor åter användes både om gårdens och markens rådande

benämningen 'äldste' (vanfiin), och detsanuna är förhallandet

med skogens och vattnets andar, vilka benänmas 'skogens'

eller 'holmens äldste', 'vattnets äldste' (Krohn, Suom. ruii. iisk.

s. 78). I dessa sistnämnda fall är det tydligt, att benämningen

'äldste' icke kan syfta pa någon hädangången person, utan

just på någon mytisk företrädare, en 'husbonde' av ålder.

Uppgiften att den första husbonden eller den, som först

uppgjort eld i ett hus, blir tomte därstädes är även oförenlig

med den allmänna och typiska föreställningen om tomtens

inflyttning vid timrandet av det första stockvarvet etc,

eller vid inslåendet av den första pluggen i ett fartyg. Större

överensstämmelse med tomtens utvecklingsart erbjudes av

den även förekommande versionenatt sådan den person
är, vilken första gången eldar i en stuga, sådan tomte blir det

i huset (MS: 220). Härmed kan sammanställas uppgiften, att

gårdsradet infinner sig, då eld första gängen uppgöres i en

byggnad, och verkställes detta av en kvinna, blir rådet av

kvinnligt kön, men av en man, så blir det av manligt kön

(MU: Rancken^ ÅkerbrukspUigseder ; likn. uppgifter på andra

håll). Det synes som om den ursprungliga åskådningen i

hithörande fall skulle innebära, att tomtens beskaffenhet
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bestäiiinics av den beskaffenhet som kännetecknar den första

människan i gården, den som t. ex. första gången använder

den helgade och med tomten så nära förknippade husHga

härden. Härvid kan man hänvisa till den nära överensstäm-

melse, som även i allmänhet råder mellan tomtens och gårds-

folkets godhet eller sinnelag över huvud. Om detta är pri-

märuppfattningen, kan man som en variant därav betrakta

föreställningen att den första personen, som uppgör eld, icke

endast bestämmer tomtens art, utan rent av identifieras med

denna. Den omständigheten att tomten, som har omsorg

om en gård, med tiden av människorna allt mer begynner

räknas till släkten, innefattar å andra sidan förklaringen till

att denna varelse frän den grå forntiden i en del fall blir sam-

manställd med den första husbonden eller med husets upp-

förare. Att härvid emellertid ingen allmännare regel gör sig

gällande framgår därav, att den som bygger ett hus även kan

fortleva däri som en vanlig gengångare. På Grytskär i Närpes,

t. ex., har en man blivit sedd flere gånger efter sin död i en

sjöbod, som han själv har byggt (NÄ: Förhandl. o. uppsatser,

26). Ett sådan spöke förblir olika en tomte. Att icke heller

fartygstomtar förknippas med fartygets upphovsman illustreras

därav, att skutor ofta ha »käringtomtar», ehuru kvinnor

över huvud ingen del ha i tillkomsten av fartyg (jfr ÅL:

Si', landsm. VII, 9).

Beträffande uppgiften att kyrkrådet utgöres av den första

person, som begravits i en ny kyrka, ha vi att fästa oss vid att

gravplatserna över huvud betraktas som uppehållsställen för

de döda. Kyrkogårdarna äro de avlidnas hem, och där föra

de ett stilla och enformigt liv, någon gång avbrutet av en

nattlig promenad eller kyrkogång (M. ÖB: Morgonbl. 1772

n:r 235; även andra liknande notiser). Särskilt kan i detta

sanunanhang uppmärksammas meddelandet att den första,

som begraves på en kyrkogård, blir präst eller prästinna för

de dödas församling, och denna präst eller prästinna måste

även ge svar åt dem, som genom hemliga konster förskaffa

sig makt över de döda för att bota sjukdomar eller återskaffa
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Stulna saker (NÄ: Hembygden 1914). Det heter även, att

den första, som jordas pa en begravningsplats, bör vara ett

litet barn, som ännu ej kan tala, ty den först gravlagda blir

de dödas anförare, och denna kan i detta fall ej meddela troll-

karlarna någonting, da de komma för att fa del av de dödas

hemliga visdom (NÄ: 21.')). .Wcd avseende pa »kyrkradets»

tillkomst s\'nes mig en nära till hands liggande förkiiippning

med ')de dödas anförare» göra sig gällande. I egenskap av

tomte i egentlig bemärkelse är kyrkradet dock ett annat väsen.

I sin första upprinnelse ger sig detta väsen hl. a. tillkänna vid

valet av plats för kyrkan och genom att hjälpa till vid bygget,

redan innan någon begravits i eller invid kyrkan.

Tomtliknande varelser hos ett naturfolk.

Det torde fa anses betecknande, att bland naturfolken,

särskilt i tropiska trakter, övernaturliga väsen över huvud

icke i framträdande grad synas vara förknippade med bostä-

derna, synbarligen beroende pa byggnadernas föga varaktiga

beskaffenhet. Däremot äro marken och odlingarna i en del

fall boplatsen för skyddsvarelser, och en grupp sådana skall

jag här i korthet omtala pa grund av den erinran de väcka

om tomten och emedan jag personligen tagit del av infödin-

garnas föreställningar rörande dem.

Bland de utomordentligt talrika övernaturliga väsen, som

inga i Kiwai-papuanernas föreställningskrets, finnas de s. k.

etengena, vilken benämning stundom även användes för att

kollektivt beteckna sinsemellan något olika slag av varelser.

Etengena bebo stora träd i närheten av planteringarna, om

vilka sistnämnda de i sin man taga vård, men de uppehålla

sig även i källor och kärr eller under marken. Om dagen upp-

träda de i djurgestalt, medan de nattetid visa sig som män-

niskor. Det finnes även en liknande grupp av varelser, de

s. k. same, vilka i sin mänskliga skepnad äro helt små, med

korta ben och grått hår. Infödingarna vilja ej fälla ett större

träd utan att först be den etengena, som möjligen bor där,
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att flytta till någon annan, angiven plats. Om en etengena

stores, lägger den i dagen sin ovilja och kan valla, att en per-

son blir biten av en orm eller träffas av någon annan olycka.

Särskilt äro de illvilligt stämda mot främlingar, och detta är

en anledning till att infödingarna ej gärna gå ensamma in i

en annan persons odlingar. En fader brukar ofta taga sin

växande son med sig till planteringarna och föra honom till

det träd där etengena bor, sa att denne ma lära känna gossen

och fatta välvilja för honom. Då man hänvänder sig till en

etengena (liksom till övernaturliga varelser i allmänhet) är

det vanligt, att man stänker ut en viss narkotisk dryck (gamocla,

polynesernas kava) i den riktning, där varelsen förmodas uppe-

hålla sig, och därvid ber man densamma om hjälp i odlings-

arbetet och lämnar för den någon gåva bestående av föda.

Stundom blir en etengena verkligt fäst vid jordens ägare, och

då denne dör, kan folket höra, huru varelsen under natten

gråter invid odlingen där den uppehåller sig. Mycket ofta

infinna sig olika etengena hos personer i drömmar för att

meddela dem goda råd i trädgårdsarbetet och andra förehavan-

den (jfr Landtman, De faktiska formerna för religionens upp-

komst hos ett naturfolk, i Festskrift för Th. Rein ss. 157 f.).

Åtskilliga drag hos de papuanska etengena påminna om
vara tomtar och underbyggare, bl. a. deras boplats icke endast

i stora träd invid odlingarna (i anslutning till tomtens för-

knippande med vårdträdet samt risken att fälla träd) utan

även i källor och under marken, deras intresse för äringen, deras

missnöje vid störingar, deras motvilja mot främlingar och till-

givenhet för husbonden. Även vår hustomte gråter, då olyckor

drabba familjen (ÖB: Västra Fint. 23 nov. 1915; IÖ:2()0; KU:

Sv. landsm. VII, 0), och detsanmia är fallet med skeppstomten,

då fördärv förestår fartyget (ÅL: 5i'. landsm. VII, 0).

Sammanfattning.

Det är särskilt bland en del finska folklorister, som man
fortfarande försöker upprätthålla teorien om de avlidnas
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andar som dcii geniensainina urtypen för alla övoriiatiirliga

väsen inom folkreligionerna. Denna teori, vars mest framträ-

dande representant i gångna tider var Herbert Spencer, bär

prägeln av den art. som kännetecknade sociologien och

religionsvetenskapen pa Spencers. den store banbrytarens, tid.

Da betraktade man ännu problemen alltigenom i förenklad

gestaltning, och företeelserna återfördes gärna till enhetliga,

schematiska förklaringsgrunder. Teorien om dödstron som

begynnelseformen för alla mytiska existenser är till sin beskaf-

fenhet dogmatisk, ty för adagaläggajidet av dess giltighet

borde man kunna påvisa, att allestädes pa jorden, där en

åtminstone i viss grad egenartad tro pä övernaturliga väsen

förefinnes, dessa väsen ursprungligen utvecklat sig ur döds-

andar. En sådan bevisning överskrider emellertid vad den

nutida forskningen förmår, redan därför att av det ofantUga

antalet övernaturliga varelser, som inga i åskådningen hos

olika folk på jorden, det är uppenbarligen endast ett mycket

begränsat antal, om vilka någon närmare kännedom förefinnes.

Även om samtliga hittills kända slag av övernaturliga väsen

i världsmytologien skulle kunna bevisas vara dödsandar, så

skulle, i betraktande av var bristande kunskap rörande övriga

mytiska varelser, teorien om ankulten som den enda källan

till religion likväl innefatta en vansklig, förtidig och betydelse-

lös generalisation. .Men nu rader intet tvivel om att särskilt

bland lågt stående naturfolk övernaturliga väsen öv vissa slag

äro att tillskriva en animistisk uppfattning av olika företeelser

inom naturen själv, oberoende av tron på livet efter detta,

och härmed är förenämnda teori om dödskulten ohållbar.

Argument kunna emellertid även erhållas pa närmare hall.

Rörande skandinavisk folkmytologi utvecklades pä ett över-

tygande sätt av docenten C. W. von Sydow vid andra nor-

diska mötet för folklivsforskning i Helsingfors senaste som-

mar, hurusom uppkomsten av väsen i naturen måste i talrika

fall ha skett självständigt, utan härledning ur några döds-

andar. Docenten U. Holmberg, den förnämsta kännaren av

religionen bland de finsk-ugriska stammarna, framför med
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hänsyftning just pa dessa stammar en räcka vägande argu-

ment mot antagandet att väsendena i naturen utgöra där-

städes lokaliserade dödsandar; uppkomsten av hithörande

väsen måste enligt honom i framträdande grad tillskrivas

människors benägenhet att se liv i den henne omgivande natu-

ren {Kalev. seuran vuosikirja I, 1921, s. 85 ff.).

Det erkännes emellertid av alla beredvilligt, att förfädra-

och själadyrkan utgör en utomordentligt allmän religionsform,

som förekommer bland alla kända folk. Så mycket natur-

ligare är, att sanmianblandning av föreställningen om själar

skett med den om naturväsen. Att tomten rönt stark inverkan

av tron på människans fortlevande ande är uppenbart, liksom

den även upptagit element av föreställningen rörande eld-

väsen samt fruktbarhets- och väderleksandar. Hans karak-

tär av naturväsen är emellertid, enligt mitt förmenande, omiss-

kännlig. Han tillhör en annan art än människorna och deras

själar, huru mycket han än närmat sig dessa. Ett försök att

på de gängse och dominerande föreställningarna om tomten

anpassa teorien om dess ursprung ur »den första person som

dog i en gård» eller »den första som där gjort upp eld» eller

ur någon liknande mänsklig ande, stöter på olösliga mot-

satser. Varifrån härrör t. ex. den tomte som, enligt allmän

åskådning, flyttar in i en gård redan vid byggnadsarbetets

begynnelse? Och huru finnas tomtar i allehanda skogs-

och fiskehyddor, där över huvud ingen dött, eller rentav

på tillfälliga lägerställen? Huru skall man förklara, att

tomten förekommer ursprunglig i naturen även oberoende av

några som helst sådana platser, där människor över huvud

uppehållit sig?

Övergången från typiska väsen i skog och mark till hus-

tomten är omärklig, och naturväsendenas ursprungliga prägel

är oförtydbar hos densamma, även efter att den övergått i

människans tjänst och upptagit drag av andra varelser.
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Tillägg.

Följande sedan tryckningen till förf:s kännedom komna
notiser äro ägnade att ytterligare belysa en del omständigheter

i det föregående.

Tomtens sammaiihlancining med andra varelser. Om gards-

eller husandarnas grupp av »elbisclie Wesen» framhåller även

Ulrich Jahn, hurusom densamma ofta övergår i jord- och

vegetationsandarnas grupp, ja helt och hållet sammansmäl-

ter med denna (Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau

und \'iehzucht; i Germanistische Abhandlunoen herausg. v. K.

Weinhold III s. 290).

Boträd. Särskilt torsdagskvällar hallas sa heliga, att män-

niskorna »hwarken töra hugga eller spinna etc. atickeTomte-

Gubbarne, som bo i sådane Boträ ock när vid garden ma
förtörnas ock vika bort med all wälsignelse» (J. Oedman,

Chorographia Bahusiensis s. 75).

Fruktan för varelser eller makter på en ny byggnadsplats.

Skyddsåtgärder. Vid bestämmande av gårdstomt fästes stort

avseende vid att man ej byggde på sådant land, som var

rönt, d. v. s. känt för att äga starkt ra. Många trakter finnas,

vilka äro av gammalt kända såsom förbehållna rået {Samf.

f. Nord. Mus. medd. 1889 4 s. 36, Västerbotten). När en ny

tomt skall bebyggas, korsplöjer man samt kastar där korsvis

kyrkmull tagen av en trollkäring midsommarnatten från en

kyrkogård. Pä ett dylikt ställe kan boskapen ej förgöras,

ty där är det väl »nederlagt» (P. A. Säves handskr. i Uppsala

univ. bibi. 111 s. 147, Gottland). Tomten bör först överallt

brännas, sedan strös där ett kvarter djup torr sand. Häri-

genom förvaras densamma och hindras allehanda ont. »Sten-

foten bör vara 1 ^o ^ 2 aln hög från jorden såsom mera sunt»

(J. A. Nensens handskr. i Uppsala univ. bibi., Västerbotten,

\'ilhelmina s.).

Förvärv av byggnadsplats från jordvarelser. Vid uppförande

av hus i Borgsjö socken har det varit brukligt att lägga en

silverslant under varje hörnsten; därigenom skulle man få ha
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det i fred för jordbyggare. Detta kallas att lösa tomt
(Nord. Mus. arkiv, uppteckning av Levi Johansson, Medel-

pad).

Byggnadsoffer. Å ny tomt nedlades ett silvermynt eller en

kopparpenning under var hörnsten för tomtebolycka (P. A.

Säves handskr. Ill s. 147, Gottland). Vid husbygge bör man
nedlägga en slant under någon av knutstenarna och helst

en sådan, som det finnes dalvapnet på (Landsmfmas arkiv

i Uppsala, Västmanland-Dal, 1876, VII 5).

»Kyrkogrim». »Kvickt» (någonting levande) nedgrävde-s vid

kyrkbygge på den plats, där predikstolen eller altaret skulle

ha sin plats; detta djur blev sedan »kyrkogrimen» (H. Hot-

berg, Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland s. 32).

För dessa meddelanden liksom för flere i den föregående

texten använda uppgifter är förf. tack skyldig fil. mag. K. Rob.

V. Wikman.
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Om står som makt- och skyddsmedel.

Av

Sune Ambrosiani.

En var, som sysslar med folkloristiska uppteckningar, kan

ej länge ha umgåtts med det levande materialet, d. v. s. sages-

mannen, utan att möta en eller annan utsago om 'stal' och vad

betydelse det äger. Då emellertid en tro som denna, vilken är

känd av nästan varje till ålders kommen man eller kvinna

ibland allmogen i Sverige och angränsande länder, så gott som

ei alls är omtalad i litteraturen, och trots sin stora utbred-

ning ej bearbetats, har jag trott det kunna vara av intresse

att göra en sammanställning ur vad man redan insamlat, för

att fa en ram för vidare undersökningar, för att ställa upp

några problem, till vilkas ytterligare belysande det kräves

ett förnyat ivrigt samlingsarbete. ^

Då sagesmannen sagt, att man skall beröra något med

'stal', kasta 'stål' över någonting, lägga 'stål' i stävan och

man frågat honom, na — 'stål', vad är det? så får man olika

förklaringar i olika trakter över vad som för olika fall duger

att använda som 'stal'. När det säges, att 'stål' och flinta

skall användas, är det väl självfallet, att det är ett eldstål,

som kommit till användning. Men i övrigt visar det sig,

att enligt traditionen många slags redskap av järn äro de rätta.

En översikt över dessa följer:

1 Materialet, som förvaras i Nordiska Museets folkloristiska arkiv,

citeras nedan med F. A.

4
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Knivar. Vanligtvis säges det, att det skall vara en kniv

— utan någon detaljuppgift om, huru denna varit beskaffad

eller sett ut. I flere uppgifter från Gotland omtalas emeller-

tid, att det är en slidkniv som avses, annars förekomma olika

sorters knivar i uppgifterna; täljkniv, F. A. 172 Värmland;

fällkniv, Skuttunge, Uppland; brödkniv, F. A. 4252 Got-

land; knivsuddar, muntligt meddelande, Häggesled socken,

Västergötland 1913; en avbruten kniv, muntligt meddelande

1913, Botkyrka, Södertörn. Till denna sist anförda uppgift

fogades den intressanta upplysningen att man ej fick ta och

bryta av någon kniv för detta ändamål, utan kniven skulle

vara avbruten i våda. När man råkat få en kniv, som

brutits av i våda, var man därför synnerligen rädd om den-

samma. Man önskade att vid behov kunna ha den tillhands.

När min uppmärksamhet genom denna uppgift riktats pa

saken, visade gjorda efterforskningar, att detta var något

mycket vanligt. •— I några fall talas om, att man samtidigt

använde flere än en kniv, t. ex. tre knivar, F. A. 7045, Småland.

— Ifrån Västergötland finnes ett meddelande, F. A. 2534;

att det ej var nog att ha vilken kniv som helst, utan den

skulle vara gjord av nio sorters ankestål, d. v. s. stålbitar frän

nio sorters sönderbrutna eggjärn eller verktyg, som man ankat

på.
^

Lie. Omtalas från flera håll såsom Sorunda i Södertörn,

Småland, Gotland m. fl. och Nordland i Norge.

Sax. Uppgifter om saxar finnas från de flesta landskap.

Med 'sax' ha vi antagligen att förstå en ullsax, ehuru det

endast i få fall, t. ex .F. A. 6515, Smaland, uttryckligen utsäges.

Yxa. 1 uppgifter från de flesta svenska landskap; hand-

yxa, F. A. 4861, Uppland.

Hammare, för närvarande endast i ett par uppgifter från

Småland, F. A. 3862, 4048. — Enligt den senare uppgiften

1 'Anka på' något betyder på västgötska, att man gått och grämt

sig över något, 'ankestål' är således sådant järn, som gått sönder för en,

och man däröver blivit förargad.
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är jämte haniniaren en hovtång inlagd i den dödes kista,

för att den döde skall kunna ta sig ut — ett försiik till tolk-

ning av företeelsen, som får stå för meddelarens egen räkning.

Barhackih F. A. 1561, Jämtland.

Hökrok, F. A. 5374, Gotland.

Nålar ha mycket ofta fått tjänstgöra som 'stål'. Synål

eller stoppnål avses med 'nål'. Vid ett tillfälle i Tyresö socken,

Södertörn, ifrågasatte jag, om en knappnål skulle kunna vara

'står. Detta ansågs fullständigt omöjligt.

Avbrutna synålar, muntligt meddelande 191;], från Bot-

kyrka, synål och stoppnål, F. A. 4281 Gotland, tre synålar

F. A. 5550 Blekinge, 6537 Småland. Dessa tre sistnämnda

uppgifter beröra nålars brytande för att förkorta en döds-

kamp, och kunna de kanske i detta fall förklaras på ett annat

vis än som stål.

F/7, muntligt meddelande 1913, Salem socken, Södertörn.

Spik, F. A. 175, Värmland; Österbotten i Finland.^

Hästskosöm, F. A. 99 Värmland, 3 stycken F. A. 328 Värm-

land m. fl.

Besman, F. A. 1566, Härjedalen.

Grepcl (krok av järn, som användes till att lyfta av grytor

med), muntligt meddelande från Sunnersberg socken, Väster-

götland, 1913.

Hake och märla, F. A. 2680, Värmland.

Plogstålet, Bugge, Norge. ^

Stålpulver, F. A. 2282, Härjedalen.

'BryngöreV, man brynte en kniv och lät göret rinna ned i

drickan, när kon första gången efter kalvningen gavs att

dricka, F. A. 1642, Dalarne. Det är således stålet från kniven

som skulle hindra kon frän att bliva bergtagen.

1
J. Tegengren, »Dödstro, dödskult och dödsmagi», i Skrifter iitg. av

Sv. litt. sällsk. i Finland, Förhandlin'^ar och uppsatser, bd 2(i, (Helsing-

fors 1913), s. 295.

- Med denna förtcortning avses Kristian Bugge, »Norske Höstsi<ikke»

i Svenska landsmål 1911 (Fästskrift till Feilberg).
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Dessutom finnas tvenne uppgifter, den ena från Småland,

F. A. 7192, från år 1744, och den andra från Östergötland,

F. A. 5195, som utan att närmare specificera, vad 'stålet' skall

vara, omtala, att det skall vara egojärn. Dessa bada uppgifter

innehålla otvivelaktigt, vad som framförallt borde vara karak-

teristiskt för det stål, som skulle användas i profylaktiskt syfte.

Ögna vi igenom den ovan givna förteckningen på de redskap,

som vanligen kommit ifråga att användas som 'stål', bekräftas

till fullo, att denna egenskap är den centrala hos stålet.

När användes 'stålet'? Det föreligger en rik

samling uppgifter om för vad och när stålet användes. Mycket

sparsammare äro sådana uppgifter, som ange, när en viss

person särskilt skall omsorgsfullt undvika, att komma i

beröring med 'stål'. Båda samlingarna bilda emellertid till-

samman den grundval, på vilken man kan bygga, när man en

gång skall giva förklaring på vilken innebörd stålet haft i äldre

tiders uppfattning och väl ännu här och var fortfarande äger.

Stål skyddar i allmänhet mot spöken, troll

och gastar. Bland de många exempel, som skulle kunna

anföras för att visa detta, har jag utvalt följande. Gubben Jones,

död 1852, bodde på Heideby, en gård bredvid Torsburgen på

Gotland. När han blivit gammal, hade han fått undantag och

bodde för sig själv i boden. Allting spökade för honom. Därför

låg han alltid med sin slidkniv i sängen hos sig. När han

sa hade lagt sig och legat en liten stund, då kommo alla troll

och smådjävlar in och hoppade på golvet. Då rörde han litet

vid kniven, och det bar av med var eviga en. När han så

legat ännu en liten stund, så voro de åter inne och hoppade och

dansade igen, men blott han rörde vid kniven, bar det av ut

med dem. Meddel. av Nils Lithberg. — F. A. G.354, Jämt-

land, innehåller följande: Sagesmannens farfar var en gång

ute och jagade. Som han var långt till skogs, lade han sig

att sova i en 'busta'. Frampå natten kom där en ofantligt

vacker kvinna och satte sig pa spennstocken ('den stock man
sparkar mot', svarar mot gaveln i säng) och började göra
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sig god med iK-noni; n;cn han förstod, att det var cii 'vetter-

kvinna' och tog därför och stötte fast sin shdkniv i stocken

och då försvann hon, ty sådana där tåla inte stål. — När

det åskar, jagar Tor — enligt en pa Gotland vanlig uppfatt-

ning — 'Torspjesko', Hon flyr undan och söker konniia in i

stugorna. För att mota henne lägger man en ullsax med

spetsania ut på tröskeln, och matmodern sätter sig innanför

och klipper fållarna av sin kjol. När 'Torspjesko' så kommer

och vill in och far se ^axen säger hon: 'ta klippu (saxen) bort'.

Da säger matmodern at henne, att hon lika gärna kan ga in

i eken eller något annat stort träd, och då hon söker dit,

slår åskan omedelbart ned i denna. — Meddel. av Nils Lithberg.

Stål binder gengångare. Det är emellertid

särskilt en sorts gastar, för vilka man enligt en allmänt utbredd

tro borde skydda sig och sitt, nämligen gengångare. Det

skall läggas stål i kistan hos den döde, för att han ej skall

gå igen, sax F. A. öö')'! Blekinge, G()60 Skåne, 4232 Gotland,

slidkniv F. A. 4282 Gotland, fil, muntl. meddel. 1913, Söder-

törn, hake och märla F. A. 7224 Småland. Det skall sättas

nålar i svepningen, F. A. 7103, Småland (frän år 1743), 4252

Gotland. jMan kan också lägga stål på ett obegravet lik för

att binda gasten. Sä hittades, när takhuven pa bogardsmuren

kring Lena kyrkogård år 1830 avtäcktes, ett benrangel efter

ett barn, och ovanpå detta låg en handyxa, F. A. 4861 Upp-

land. Likaledes från Uppland, F. A. 3816, och hos Grip ^ är

berättelsen om pigan, som avlivat sitt barn och lagt det i en

bytta, med en sax uti, för att bytingen ej skulle kunna komma
upp och skrika. Byttan ställde hon under loggolvet. Det

blev emellertid en dag dans pa logen, och bytingen började

skrika, så att en dräng klev ned under loggolvet. Han fann

byttan och kom att taga ur saxen. Genast for bytingen upp

och tog fatt pigan, sin moder, och dansade ihjäl henne. —
För att skydda hemmet för gengångare sattes kniv eller

1 Elias Grip.) Bidrag till kännedom om uppländsk folkmytologi»

i Upplands Fornminnesförenings tidskrift, bd IV s. 07.
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annat stål i dörren, F. A. 7210, Småland, eller lades på dörr-

tröskeln, F. A, 2355, Västergötland.

Även andra än gengångare kunna 'bindas' genom stål.

Om man får se ett spöke, kastar man en stålbit (kniv eller

dylikt) på detta, och det står fast, F. A. 1851, Bohuslän.

På 1890-talet brukade en pojke, som skulle till att bada, i

Stockholmstrakten, sedan han klätt av sig, med en kniv rita

en ring i sanden. I ringen ritade han ett kors och satte kniven

i korspunkten och sade: 'Neck, neck, gå i lann, mens jag går i

vann', medd. av Nils Lithberg. — Sanmia förfarande omtalas

från flere trakter.

Vid vissa årstider eller på vissa dagar eller nätter äro

gastarna farligare för människorna och deras egendom än

eljest. Man bör då säkra sig och sitt omsorgsfullare än under

vanliga förhållanden. Särskilt julnatten synes ha varit en

kritisk natt. I Värmland, F. A. 194, skall man hugga in en

yxa i dyngstaden julafton; i Härjedalen, F. A. 1723, högg

man samma afton in en yxa över fjösdörren, för att allt ont

skulle vara därifrån. Från Gotland finnes flere liknande upp-

gifter, F. A. 4524, 5374, 5378, 5380, 5381. I en av dessa läm-

nas därvid en förklaring, varför man skall göra så. Man
måste lägga en lie i höet julnatten, ty då var sjöjungfrun uppe

med alla sina sjödjur på höskullen, och underlät man att göra

detta, blev höet flytt. — Från Jämtland, F. A. 6329, föreligger

en uppgift om, att man skulle sätta stål över fähusdörren mid-

sommarnatten, så att ej de underjordiske skulle slippa in

och göra ohägn.

Vid vissa tillfällen äro vissa människor särskilt mottagliga

för inflytande från gastarna, spökena och trollen och behöva

då mer än annars noga skyddas. Särskilt synes detta gälla

kvinnan under tiden mellan barnsbörden och kyrktagningen.

Under denna tid är hon 'heen' (heden), F. A. 5578, Blekinge,

och blottställd för förtrollning av många slag. Hon bör där-

för hålla sig inomhus, men måste hon gå ut eller komma i

beröring med andra, så bör iakttagas, att hon bär stål på sig,

om så blott en nål. Samma tro är vitt utbredd inom landet.
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Som synes av det anförda, är dcMi tid, under vilken modern

skall skyddas, avslutad med en nu i allmänhet ur bruk kom-

men kyrklig akt, »kyrktagningen». Att denna så länge och

sä noga bibehållits i bruk, beror tydligen pä, att denna kyrk-

hga förrättning ersatt en äldre förkristen akt, genom vilken

kvinnan en viss tid efter förlossningen blivit renad.

Liksom modern är 'heden' en tid efter födelsen, så är

den nya världsmedborgaren, innan han blivit döpt, utsatt

för all möjlig trolldom och behöver skyddas. 'Stål' skall

läggas över dörren till det rum, där den odöpte finnes, F. A.

3062, Dalsland; 'stål' — sax eller stoppnål F. A. 1863 Bohus-

län; synål, Dalsland, Värmland, Västergötland skall fästas i

bindan, eller läggas i vaggan. Enligt en uppgift F. A. 4860,

Uppland, skall stål och flinta alltid finnas i vaggan, eljest är

eggjärn vanligast. När barnet första gången badas, skall

stål läggas i vattnet, F. A. 29.52 Lappland, F. A. 2.518, Värm-

land, för att trollen därigenom skulle nödgas hålla sig på

vederbörligt avstånd och icke få tillfälle byta ut barnet mot

sin egen avkomma. I Dalsland, F. A. 3063, gör man vid

samma tillfälle ett kors över badvattnet med stål, för att ej

necken skall fa makt med barnet. — Från Dalsland, F. A.

3065, liksom från flera andra håll, finnes en utsago, att ingen

som kommer utifrån, om det än vore i varmaste sommaren

får taga i spätt barn, innan han förut tagit i eld. Finnes icke

eld i rummet, skall den inkommande slå några slag med stål

och flinta. Det torde ej vara sannolikt, att man i denna upp-

gift har att se stålet som makt eller skyddsmedel. Snarare är

det elden, som är skyddande och som enligt dåtida bruk natur-

ligast framkallades medelst slagning med stål och flinta.

.Man bör sålunda vid tolkningen av uppgiften i detta fall ej

betona, huru elden framkallades.

När barnet var bråkigt, var det utsatt för inflytande

från trollen. För att bota detta skulle man lägga eldkol och

avbrutna synålar i vattnet, där det badades, och slå

ut vattnet vid norra knuten på den stuga, där man bodde,

muntligt meddelande från Salem. Södertörn.



56 Folkloristiska och etnografiska studier JU.

När man for till dopet med ett barn, behövde det skyddas

'mot luft och vatten', F. A, 538, Västmanland; därför satte

man stål — vanligen en nal — i lindan. Om stål som skydds-

medel avses i följande uppgift, F. A. 99 Värmland; synes mig

ej klart. Det heter, när man for till dopet med ett barn, skall

man kasta olika ämnen — bland annat h ä s t s k o s ö m —
inlagda i en påse i första vattendrag man far förbi, för att

ingen falskhet skulle vidlåda barnet. Andra liknande uppgif-

ter finnas från sannna landskap. Förekommer sanuna bruk

även annorstädes?

Särskilt i fråga om boskapens skyddande har

stål ofta använts. Lika viktigt som det var, att människorna

för egen räkning iakttogo försiktighet, när det gällde trollen,

var det att se till, att ej den jordbrukande befolkningens

viktigaste egendom, boskapen, skadades av dem. Liksom

tidigare medtages här naturligen endast sådana fall, där

stålet är skyddsmedlet mot det skadliga inflytandet. Liksom

kvinnan efter födseln, som ovan setts, behövde särskilt skydd,

måste en mängd försiktighetsåtgärder vidtagas med kon,

som kalvat. Första gången kon skulle dricka efter kalvnin-

gen, skulle hon dricka av stål. Man lade en sax, F. A. 4448

Gotland, bryngöret (eller doppade kniven och brynsten)

F. A. 1642 Dalarne, eller en avbruten kniv, muntligt med-

delande 1913, Södertörn, i vattnet. Man fick ej släppa ut ur

ladugården en nyburen ko, utan att ha lagt stål på henne,

d. v. s. bestrukit henne över korset med stål, F. Ä. 1642 Dalarne.

När hon släpptes ut första gången, skulle man lägga stal på
tröskeln, F. A. 4450 Gotland, 5935 Skåne, en hanmiare,

F, A. 3862, Småland. När hon första gången mjölkades,

sattes en stoppnål i handtaget till mjölkstävan, så att de

första dropparna rinna ned i stävan utefter nålen (för att

trollen ej skulle förmå att skrämma kon), F. A. 182, Värm-

land. Vid samma tillfälle lägges en stålbit i byttan — enligt

uppgift från landskap i Götaland — för att kon sedan skall

mjölka bra. När råmjölken sedan skall bäras ut ur huset,

finge detta ej ske, utan att man först med en kniv ristat som
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ttt kors i mjölkens yta, F. A. 3861, Blekinge, iiuintligt med-

delande 1913 Södertörn, eller över densamma, F. A. 1711,

Bohuslän.

Men även boskapen i vardagslag behövde skyddas mot

trollen. Lade man stal vid en ko, fick den trollkäring, som

sökte mjölka henne, ingen mjölk, utan bara smuts, F. A.

6187, Skåne. När kreaturen för första gången på våren drevos

i vall, var ett över hela landet utbrett bruk, att man i ladugårds-

dörren på tröskeln eller över öppningen satte stal. 'för att de

ej skulle bli ofärdiga', F. A. 5()3 Härjedalen. Härvid lades

tre knivar i kors, F. A. 704"), Småland, en kniv på tröskeln,

F. A. 15(53, Härjedalen, en lie lades under tröskeln eller sattes

över dörren, flere uppgifter frän Stockholms trakten, en yxa,

F. A. 6046, Öland, en barhacka. F. A. I."i61, Jämtland, och

en yxa, F. A. 63,'50, Jämtland. I de båda sistnämnda jämtska

uppgifterna meddelas även, att man vidtagit en annan skydds-

åtgärd för att "vektan' ej skulle komma at kreaturen. F. A.

1561 omtalar, att man med en kniv strök ett kors på varje

ko; F. A. 6356, meddelar att ägarinnan, 'som eljest var ett

bildat fruntimmer', svängde med en yxa över varje ko, då

denna gick ut genom den stålade ladugårdsdörren.

När korna voro ute i vall, och man någon gång behövde

binda dem ute i marken, hängde man i Sorunda, Södertörn,

en yxa mellan dem för att skydda dem för ohägn — medd.

av amanuens Louise Hagberg.

För att hindra trollkäringarna att fa makt med korna

doppade man stal i mjölkkärlet, om man skulle bära bort

mjölk till begravningar eller andra gillen, eller ock om man

skulle byta eller ysta mjölk, F. A. 3991, Smaland.

En annan uppgift far stålet, då man med detta förjagar

(dödar?) ett troll, som redan gripit sig an med ett djur. Så

t. ex., när ett troll satt sig fast på en häst, då man var ute

och åkte om natten. Hästen blev orolig och till slut ville den

ej längre gå framåt. Körsvennen skulle da hoppa av och

titta mellan betslet och hästens huvud samt sätta stal emot.

Han blev då varse, vem det var som ansatte hästen. Hur
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därvid skulle tillgå var så allmänt bekant, att mina båda sages-

man, som voro från olika hall i Kallands härad, i detalj disku-

terade huru då skulle förfaras. Senare har arkitekt Anders

Roland fotograferat en av sagesmannen i riktig ställning.

Sjukdomar botades också med användande av stål.

De sjukdomar, som komma ifråga, äro sannolikt sådana,

som förorsakats av trollen, ehuru detta i alla de fall, jag haft

för händer, ej direkt framgått av meddelandena. Ett par

exempel. När man hade håll i ryggen, botades detta, om
man drack mjölk ur ett kärl, där det låg en avbruten kniv

uti, muntl. medd. \\)\'\ Södertörn. Hade någon vid arbetet

överansträngt sin hand, hette det: 'det är råna', och bote-

medlet var att hämta en klok man, som med en stor yxa högg

över dörrstocken. En annan frågade honom därunder, vad

han gjorde, vartill han svarade: 'Jag högg råna, jag', Bugge,

Nordmöre. Att sia blod kunde min far — berättas F. A.

6344, Lappland — och det till och med på avstånd. Ingen-

ting läste han, då han stadde, utan han bara tog upp kniven

och stampade fast den i ett träd eller annat föremål, då han

hörde, att någon skadat sig. Det slog aldrig fel för honom.

Till denna grupp höra kanske även avbrytande av nålar

i avsikt att fort göra slut på en svår och långvarig dödskamp.

Enligt F, A. 5550, Blekinge, kan denna bero på, att den döen-

des moder under sitt havandeskap har sytt en söndag. Både en-

ligt denna och F. A. 6537, Småland, upphör dödskampen genast,

om man bryter av tre nålar över den döende. F. A. 4284,

Gotland, behandlar samma sak: »När min mormors mors svär-

mor skulle dö, led hon förskräckligt. Man bytte så fjäder i

kudden, som hon låg på, ty man trodde, att det möjligen var

hönsfjäder i densamma (och det var svårt att dö pa sådana,

eftersom hönsen voro så seglivade). Döden inträdde likväl

ej. Då sade den döende: 'Kum Lejn-Kajsen o bröjt nal yva

mi, sått ja fa dåj.' Då bröt Lejn-Kajsen av en stoppnål och

en synål över svärmodern, och så var det slut med ens.»

En grupp meddelanden skildra, hurusom trollens egen-

dom efter beröring med stål eller om stål kastats över de-
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samma bundits, så att den stannade kvar ocli kunde till-

varatagas. Grip anf. arb. har några uppgifter om sådant från

Uppland. En piga blev bergtagen. Hennes husbonde tog

da yxan med sig och gick upp i trollberget. Da fick han se

en dörr öppen, och i rummet innanför satt pigan vid ett rikt

dukat bord. Bonden kastade då yxan över bordet, sa att

den fastnade i väggen ovanför pigans huvud. Pigan blev

befriad, men var förvillad sedan. Det som yxen hade farit

över på bordet, stannade kvar, det andra försvann. Det

behöver ej direkt vara trollgods, som bindes, om man kastar

stål över detsamma. F. A. 2297, Värmland, omtalar, att om
man kastar stål ifrån landet, så får en all den fisk, som stålet

gar över. Lyckas man kasta järn eller stål över en pukhare

(ett djur, som en trollkunnig skaffat sig för att dra till sig annans

egendom), kvarstår av denna endast de ämnen, varav den

blivit gjord: en tvagstubb eller dylikt, F. A. 164, Värmland.

Stål användes ock med fördel att taga reda på, om t. ex. det

smör man har är gjort av vanlig grädde eller av sådan mjölk,

som pukharen dragit hem med sig. Blöder smöret, när man
med en kniv av ankestal ristar ett kors i detsamma, så är det

av mjölk av det senare slaget, F. A. 2534, Västergötland.

Till sist några fall, där stål tydligen ingår, vilka fall dock

ej vid första påseendet ingå i ovan meddelade grupper. Ökat

materialinsamlande skall helt visst en gång låta dem inordnas

på tillbörliga platser. När bondhustrun i förstone intet annat

får än flickor, så pläga somliga begynna att alltid lägga yxan

under sängen, sa skall hon därefter föda gossebarn, F. A. 683(3,

Småland. — Om en havande gick över en lie och en annan

'kvinna' kom efter, utan att spotta för sig, så övergick barsel-

värken på henne, F. A. 4081, Småland. — När en karl (ogift?)

stod och slog gräs och en flicka kom i närheten, tog han litet

gräs på lien och kastade på henne. Hon måste då lösa sig fri

med några knappar eller garnnystan. Det hon löste sig med

kallas 'gripes-ve'.i — När man skulle taga lyckan frän andra

^ (Enligt prof. Magnus Oisen bör detta översättas med den pant,

varmed den, som var gripen, måste lösa sig). Bugge i Sv. landsmäl 1911,

s. 169, Nordland, Norge.
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fiskare, kunde det tillgå pa följande sätt: Ställ dig löndeligt

och hugg åt honom med en kniv, en yxa eller ett revben av

en död människa tre hugg i en björk och spotta åt honom

och säg: Du N. N. skall bli skämd i 18000 djävlars namn, du

och dina fiskereden, och aldrig få fisk {Fataburen 1906, s. 242,

Smaland). — 1 Finland sia de en kniv i bordet och mjölka pä

en träd eller ett band, sågandes: 'Jag mjölkar min grannes

N. N. ko' F. A. 7258, Finland. Feilberg berättar om en tjänste-

piga, som mjölkade en annans ko efter två sylar, som hon fäst

i en takbjälke. ^

Sedan förekommer det jämväl ett par uppgifter, som

innehålla förbud för tagande i eller användande av stål under

vissa omständigheter. F. A. 75.jO, Småland, från år 1743:

Den dag, som barnkristning sker, måste modren noga akta

sig, att hon inte hanterar yxan, kniven eller något annat egg-

järn den stunden, hon tror barnet hålles för altaret, ty dä blir

av barnet en mandråpare. F. A. 4226 Gotland: Man fick aldrig

spika i likkistan, utan allting skulle fogas ihop med träpinnar.

Det fick aldrig vara stal i.

Med anledning av det material här sammanställts må göras

några anmärkningar. Enligt populär och lexikonuppfattning

betyder s t å 1 en viss sorts järn. Av den framlagda material-

samlingen borde ha fullt klart framgått, att stål åtminstone

i detta sammanhang måste betyda det eggade eller också

det med skarp spets försedda järnet. Emellertid är detta

ej den ursprungliga betydelsen för stål. Redan i betydelsen

hos det latinska acies skymta vi den äldre betydelsen. 'Acies'

kan, som bekant, översättas med såväl stål som med ett

redskap med spets etter udd^. Mot en liknande äldre betydelse

för stål hos oss pekar också vissa uttryck i svenska dialekter,

1 Dansk Bondeliv I, 2 uppl. 1898, s. 119.

- Schroeder, Reallexikon der indogernumisctien Altertumskiinde,

(Strassbiirg 1901).

A
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t. ex. 'att ståla kniven", att viissa kniven. I Orsa socken i

Dalarna har stål den urgamla betydelsen kvar, i det stal där

betyder något vasst, nieddel. av E. Sandback. \'idare har sig

den med gamla seder och bruk förtrogne bekant, att allmogen

vid givna tillfällen kan använda som stål antingen ett egg-

redskap av järn eller ock t. ex. en stenyxa. Sa finner man
exempelvis ibland ett eggjärn, ibland en stenyxa i sädesiaren

för att skydda innehållet mot trollen. Eggjärnet och sten-

yxan äro således sanmia fenomen, den senare från ett äldre

stadimn i mänsklighetens utvecklingshistoria, än den tid då

metallerna kommit i bruk.

\'idare vill jag erinra om en vidskeplig vana hos många

folk, att vid vissa tillfällen ej vilja nämna en sak vid dess

rätta namn, utan skulle en pseudonym då göra tjänst. Så

till exempel kunde det på Gotland ej tänkas, att tjärgubben

vid tjärbränningen någonsin brukade ordet 'eld', utan i stället

alltid 'det levande', 'livncss',i på samma Ö fick vid slakten

ej ordet 'kniv' komma över någons läppar. Det skulle heta

'stal'. 'Stal' är sålunda ett tabuord. Kunna vi tänka oss

att 'stal' redan i gammal tid haft en liknande uppgift?

Att stålet haft alla de egenskaper, som framgått vid redo-

görelsen för dess användning i den ovan lämnade material-

samlingen, på grund därav, att stålet representerat och väl

också en gång varit en dämonfördrivande gudom, framgår

av studiet av vissa belysande fall. Enligt många anteckningar

i Nordiska museets folkloristiska arkiv är det nämligen så, att

stålet kan användas antingen tillsannnans med vissa andra

föremal, som äga likartade profylaktiska egenskaper, eller

såväl ersätta som ersättas av sådana. En anteckning inne-

håller t. ex., att man för att skydda barnet före dopet skall

lägga eldkol i vattnet före den första tvagningen, vidare

stål i vaggan och ett par blad av någon bok med kristligt inne-

håll (Guds ords bok, ofta psalmboken) under huvudkudden.

^ Lithberg, »Sojde och sojdsbränning på Gotland» i Fataburen 1909,

s. 240.
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Enligt somliga sagesman skall man — för att ge ett exempel

på det senare alternativet — lägga stål i kistan hos den döde

eller en psalmbok under hakan och sedan den döde förts ut ur

huset — kastas eldkol efter honom. Dessa profylaktiska

ämnen kunna sammanföras i grupper kring vissa huvudmate-

rier såsom t. ex. eld, vatten, buller, stål, silver och bok med
kristligt innehåll (psalmbok). Den uppgift, för vilken de

användas, är generellt sett densamma för alla. Den kraft, som

de äro i besittning av, måste därför också generellt vara av

samm:a natur. Vari denna kraft bestar, förstå vi kanske

påtagligast, då det gäller boken med det kristliga innehållet.

På grund av dess innehåll om de kristnes Gud äger den den

kraft, som påfordras för att hålla alla olycka bringande mak-

ter fjärran eller bundna. I analogi till detta har vart och ett

av de ovan omtalade profylaktiska ämnena under en viss

period statt i förhållande till den då mäktigaste gudomlig-

heten eller kraftkällan — vilket uttryck vi nu en gång vilja

använda för att beteckna företeelsen.

Vilken kraftkälla kan det då ha varit, från vilken stålet

tagit sin makt? Att vi i fråga om en så primitiv föreställning

sådan som stålets makt kunna bortse från den sena heden-

domens personifierade gudar, sådana vi känna dem i våra

äldsta litterära källor, är säkert. Den komparativa arkeolo-

giska och religionshistoriska forskningen har emellertid på

senare år börjat ge form åt gudar, som framträtt för årtusen-

den sedan. Dessa gudomligheters funktioner äro tillsvidare

endast till någon del förklarade, med varje års forskning erhålla

de dock allt fastare konturer. ^ En sådan namnlös gudomlig-

het är å s k a n, vars makt i två olika, stora kulturområden i

Orienten utformats att uppfattas som en individuell gud på

olika vis, allt efter som man hos naturfenomenet betonat e I d e n,

den hinnnelska elden, eller dånet. Den sida hos den väldiga

naturkraft, som vi i detta fall ha att uppmärksamma, är

^ Jfr Chr. Blinkenberg, Tordenvåbnet, {Köpenhamn 1909, engelsk

upplaga, Cambridge 1911).
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blixtens förir.aga att da och då splittra det väldiga växande

trädets stam. Hur ir.äste icke dess resultat i dylika fall impo-

nera pa den primitiva människan. Den kraft blixten därvid

utvecklat är henne ofattbar. Det egg- eller udd-redskap

varmed splittringen skett, blir ofattbart, heligt, måste inne-

bära en väldig makt och skapar hos den primitiva människan

föreställningen om en egg-gudom. Finnes det ej också en

gudom i den isländska mytologien, som heter Oddr?

När historiens ljus eller rättare den arkeologiska forsk-

ningen börjat ge oss materiella fakta att röra oss med, har

denna makt utformats på olika vis i två stora kulturområden

i Orienten. 1 det ena av dessa är det verktyg, som represen-

terar gudomen, askviggen, 'tordenvåbnet'. Äskviggen är

som bekant oftast en stenyxa, men även andra eggade sten-

redskap t. ex. flintknivar kunna tjänstgöra som sådana ännu

i våra dagar, jag tror också, att man kan våga påstå, att redan

i mycket gammal tid, vilket eggat vapen som helst varit ett

'tordenvåben'. När sedan åskniakten tar gestalt och blir en

individuell gudomlighet sättes detta substrat för den makt-

givande åskan som en symbol i den individualiserade gudens

hand. I ett av de stora kulturområdena i Orienten ersattes

denna stenyxa under tidig metalltid av en dubbelyxa av brons,

i ett annat område av en enkelyxa av brons.

I det andra av de först omtalade kulturområdena — kring

östra delen av Medelhavet, — symboliserar treudden åsk-

guden. Denna treudd omfornias i Orienten på flera vis, bland

annat så, att den blir dubbelsidig och far mänga spetsar.

Kunna vi kanske bland de i vår ovan lämnade materialsamling

omtalade nålarna möjligen se ättlingarna till spetsarna i

denna sorts stål? Jag ingår här ej vidare på en detaljredo-

görelse för dessa kulturområden och åskviggens historiska

utveckling inom dessa, då en sådan redan finnes i Blinken-

bergs värdefulla skrift om Tordenvåbnet.

Efter början av det första årtusendet före Kristus kombi-

neras i Östra Medelhavsområdet åskguden, som håller en

vxa, med åskguden, som håller en treudd, så att en och samma
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gud håller båda redskapen, ett i vardera handen. När denna

gudsdyrkan spriddes, kunde förniodhgen ej blott båda red-

skapen tillsammans, utan ock såväl det ena som det andra

alternerande användas som symbol för honom. 1 detta sam-

manhang bör det kanske erinras om, att man i den förro-

merska järnålderns gravar i Norden ofta funnit ett eggjärn —
en krumkniv — och en nål tillsammans inlagda i en ask eller i

ett hölje. 1 brandgravar är deras läge tillfälligt, men i skelett-

gravar har asken varit placerad mellan ena överarmbenet och

kroppen. ^ Ha vi i dessa att se minnen om samma österländska

religion, vi nyss omtalat från östra Medelhavsländerna, och

som då skulle haft sitt utbredningsområde så stort, att det

även innefattade länderna vid Östersjön? Den gudomlig-

het, som då — samtidigt med kunskapen om järnet — vand-

rat hit uppåt Östersjön, skulle sålunda vara en gammal sådan

i en ny skepnad. Från söder, snarast måhända från sydost

har den kommit till trakter, där redan samma åskmakt —
om man så far uttrycka sig •— representerade ett högre kultur-

stadium, och där dess 'makt' sedan årtusenden tillbaka

under form av de eggade stenredskapen nyttjats som skydds-

medel. Sedermera ha de bägge religionerna jämsides levat kvar

årtusenden igenom fram till vår tid. Blinkenberg har lämnat

en materialsamling, som visar, hur djupt vördnaden för åsk-

viggen, det med egg försedda stenredskapet, ännu är rotad

hos allmogen i norden. Min ovan lämnade materialsamling

har varit avsedd att ge en antydan om den tro, som i våra

dagars Sverige fortfarande är förknippad med det i metall

utförda eggredskapet.

1 Oscar Almgren, »Ett gravfält från den äldre järnåldern vid Alvastra

i Östergötland» i Månadsblad 1900.
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Av

F. Burjam.

Pa grund av det intima förhällande, i vilket efterbördcn

statt till moder och barn, kunna dessa enligt en i Skandina-

vien liksom även i andra, vitt skilda länder allmänt gängse

tro genom efterbörden utsättas för övernaturliga krafters

menliga inflytande. Efterbörden måste därför behandlas med
största försiktighet. Säkrast är att bränna upp den eller att,

såsom ofta sker, gräva ned den. Bland skandinaverna synes

framför allt det förstnämnda sättet att undanröja placentan

vara brukligt, ehuru också seden att gräva ned efterbörden

ibland omnämnes. Frän Fru Ahlstads socken i Skåne omta-

las t. ex., att efterbörden fordom grävdes ned inne i stugan

mellan bakugnen och den inmurade pannan \ och i Dalarna

förvaras den tre dagars tid för att sedan »)noggrant grävas i

jorden under noggrant iakttagande av vissa ceremonier».

-

\'ilka dessa ceremonier äro, har upptecknaren tyvärr under-

låtit att meddela oss något om, men enligt all sannolikhet ha

de till ändamål att liksom själva nedgrävandet skydda moder

och barn. Sådana skyddsmedel eller snarare skyddshandlingar

omtalas även någon gäng i samband med bruket att bränna

upp efterbörden. Såväl i Lesje och Lesjeskogen (Kristians amt)

som i Guldalen (S. Trondhjems amt) i Norge måste barnsängs-

^ Muntligt meddelande, Olof Christoffersson i i» 11.

- Bruk och föreställningar, upptecknade vid föreningens samman-
träden höstterminen 1886, vår- och höstterminen 1887 s. 1 (Handskr.

Västmanland-Dala landsmålsfören:s saml. Univ. bibi., Uppsala).
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kvinnan sticka lmi kniv genom cfterbörden, innan den brän-

nes ^ I Hallingdai (Buskeruds anit) är det däremot barn-

morskan, som före uppbrännandet klipper tre kors i placentan '^.

Men vanligtvis bränner man utan vidare upp efterbörden.

Sverige. — Småland. 1. Efterbörden måste brännas (Fin-

veden) ^
. 2. Skall barnet bli friskt, får efterbörden icke grävas

ned, utan måste kastas i en 'vänsterträsko' och brännas (Slätthögs

socken) *. Värmland. Efterbörden gräves ej ned under golvet.

Den bör uppbrännas (Gräsmarks socken) ^ Dalarna. 1. Efter-

börden måste obetingat brännas upp i spiseln (Leksands socken) ^.

2. Vid födelsen måste eld brinna i spiseln för att bränna upp efter-

börden (Bjursås socken) '. Medelpad. Efterbörden brännes

upp, emedan man fruktar, att 'de underjordiske' annars skola kunna
skada modern genom den (Stöde socken) ^ — Finland. — Egent-
liga Finland. Efterbörden måste bäras i bastuugnen (Hout-

skär) ^ — Norge. Uppbrännandet av efterbörden omtalas såsom ett

allmänt bruk. i» Lister och Mandals amt. Efterbörden

måste brännas, ty finge en råtta tag i den, kunde barnet aldrig

ligga torrt i sängen ". N e d e n e s a m t. Enligt uppgift kastades

^ Joh. Th. Storaker, Samlinger X (Handskr. i Univ. bibi., Kristiania);

lika föl" Guldalen, Eilert Stindt »Mere om Övertro» i Folkevennen, bd. VII 1

(Kristiania 1859) s. 464; jfr PIoss-Bartels, Das Weib, lOAufl. (Leipzig

HM3) bd II, s. 281.

^ Storaker, Samlinger X.

^ F. J. E. Eneström, Finvedsbornas seder och liv (Halmstad 1910) s. 40.

* N. M. A. 4129.

'^ N. M. A. 2684.

" N. M. A. oregistr. (Louise Hagberg); jfr Bruk och föreställningar

1886—87, s. 1.

'^ N. M. A. oregistr. (Louise Hagberg).

^ N. M. A. oregistr. (Levi Johansson).

9 S. L. S. 226.

1" A. L. Faye, Oplysninger om Forhold og Skikke vedrorende Svan-

gerskab og Födsel hos de gamle Nordboere. (Avtryk fra Norsk Mag. for

Laegev. Bd. 15 H. 10—12)(Kristiania 1886) s. 53; Storakers Samlinger X;

jfr anf. handskr. V.

" Joh. Th. Storaker, »Övertro og Sägn i Lister og Mandals Amt» i

Folkevennen, Tidsskr. iidg. af Selsk. f. Folkeoplysningens Fremme, bd X I

(Kristiania 1862) s. .392; lika Amund Helland, Topografisk-statistisk

beskrivelse över Lister og Mandals amt bd I (Kristiania 1903) s. 478; jfr

Storr.ker, Samlinger'^ X.
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efterbörden fordom utan vidare bort. Numera blir den däremot

uppbränd (Saetersdalen) ^ B u s k e r u d s a m t. Se Finveden

(Rini:;erike) '-. R o m s d a 1 s a m t. Efterbörden bränne'^, och

kolen uppbevaras för att användas såsom läkemedel mot sjuk-

domar hos boskapen. ^ N o r d 1 a n d s a m t. 1. Efterbörden

mäste kastas på elden, så att icke råttor eller möss få fatt i den.

Sker detta, får barnet en 'ulsegelig stensmerte', om det är en gosse,

annars något annat farligt fel. * 2. I fall man underlåter att bränna

efterbörden, blir modern sjuk och dör (Mo, Melö). ' .']. Barnmors-

kan måste bränna upp efterbörden, för att det icke skall hända
modern något ont (.Mo, Saltdalen). ® 4. Efterbörlen måste brän-

nas, ty annars får modern häftiga smärtor, framför allt 'i livet'.

Hon kunde t o. m. dö därav (Saltdalen)'. — Island. — Fordom
brukade man gräva ned efterbörden, men numera blir den upp-

bränd. Närmare härom se slutet av denna uppsats.

Det är av intresse att med dessa bruk jämföra sed och

föreställningssätt beträffande kons efterhörd. 1 Skåne

fick kons efterhörd icke kornnia under bar himmel. Den

lades under kons ströhalm och fick kvarligga där till dess

den var förmultnad. »^ Da en ko kalvat, gräves i Västergöt-

land efterbörden ned antingen under ladugardsgoivet eller —
ehuru mera sällan — i dynghögen. .Man vill på sa sätt för-

hindra, att hundar eller rävar skola komma at den^. Om
fåren hållas i fähilset, bör kons efterhörd enligt folktron i norra

Södermanland grävas ned i den del av fähuset, där fåren vistas.

Däremot är det icke känt, huru med efterbörden förfares, da

' Fredrik Gren, »Folkemedicin i Setesdaien» i Maal og Minne, utg.

dl Bymaals-laget ved .Magnus Oisen, 1909 s. 79.

- N. F. S. 12.

^ Storakers Sainlinger XIII c (G).

' Amund Helland, Topografisk-statistisk beskrivelse över Nordlands

and bd II (Kristiania 1907) s. l.')7.

' Storakers Sainlinger X.
** Helland, anf. st.

' Storaker, anf. handskr. X.

* Eva Vigströni, Folkdiktning, upptecknad i Skåne \ (Köpen.hainn

1880) s. 225 f.

* Vestgöta landsniålsfören:s sanil. IIJ, 7 s. 79. (Handskr. i Semir.

bibi., Uppsala).
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faren hallas i enskilt fårhus. Enligt en annan uppgift från

samma trakter är det förbjudet att bära ut efterbörden, innan

kalvosten är tillredd. Somliga gräva ned placentan i dyng-

högen 1. Från Danmark (Hjörring amt, Vrejlev) höra vi,

att man tror att kon kommer att mjölka dåligt, om solen

får skina pa efterbörden. Denna får därför bäras ut först

efter solnedgången.'- I Finland (Nyland, Sibbo)gräves stoets

efterhörd ned i jorden, på det att icke vilddjuren skola konmia

åt den. Blir den riven av en hund, tros också detta ha till

följd att vargen kommer att riva fölet. ^

Med uppfattningen av efterbörden säsom ett för moder

och barn i övernaturligt hänseende ytterst farligt föremål

finna vi i Norge en egendomlig tro förbunden. Underlåter

man att på lämpligt sätt undanskaffa placentan tror man att

ett andeväsen uppstår ur den. Detta väsen går vanligtvis

under namn av litbor.

Noije. ^ — S. B e r g e n h u s a in t. 1. Om efterbörden kastas

bort, uppstår ur densamma en utbor. Detta väsen liknar ett litet

barn. Det gråter beständigt (Etne). '" 2. Underlåter man att

uppbränna efterbörden, förvandlas densamma till en utbor

(Finaas)." 3. Efterbörden skall genast brännas, emedan ur den-

samma annars uppkommer en 'ubur', ett 'skrigende aandevae-

sen'. Av denna anledning reste man fordom genast till smedjan

för att bränna efterbörden. en plägsed, som ännu stundom

iakttages (Graven). ' 4. Se Finaas (Voss). ^ 5. Det hände en gång,

att man glömde bort att bränna upp efterbörden. Den blev lagd

i ett kärl, och först några dagar senare kom man ihåg att gå med

den till smedjan. Men då man tog bort duken, som var utbredd

1 Gustaf Ericsson, Ur Södermanlands folklif. (Handskr. i Vitter- M
liets hist. och antikvitets akademien. Stim), även i N. M. A.

- Skattegraveren, Halvårg. 7 (Kolding 1.S87) s. 45 f.

•' S. L. S. 217.

^ Se Ploss, Das Weib II s. 28]

.

^ N. F.' S. 3G.

* Storakers Samlingen X.
• N. F. S. 1.

** Th. S. Haukenses, Eventyr og Sägn (Bergen 1895) s. 7 1 f.
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över kärlet, hade efterbördeii förvandlats till ett fult troll, som

hoppade ut ur kärlet ocii försvann (Reime). ^ N. B e r g e n h u s

a ni t. 1. Se Finaas. - 2. Ifall efterbördfen icke brännes, uppstår ur

densanmia 'Bokker' och andra onda väsen (Nordfjord). =^ Kris-
tians a m t. 1. Efterbörden måste brännas upp, ty i annat fall

förvandlas den till ett illvilligt, övernaturligt väsen (Gudbrands-

dalen). ^ 2. Se föregående. Detta väsen kallas gast (Ringebu). ^

;>. Utboren. som också här går under namn av gast, tros vara en

fågel, som skriker förfärligt. Det berättas, att då efterbörden en

gång blev lagd i en bytta och locket efter någon tids förlopp öpp-

nades, flög ur hyttan en 'haeslig fugl' (Frön). « i. Efterbörden

måste ovillkorligen brännas, ty annars uppstår ur densamma ett

troll, utbor, som har förmåga att göra sig litet eller stort, synligt

eller osynligt. Det skriker fult (Dovre). ' Hede markens
a m t. Om efterbörden icke brännes upp, förvandlas den till en

"roper'. * Romsdals a m t. 1. 'Utburen' uppstår ur efter-

börden, ifall denna icke brännes. Utburen vaknar till liv efter tre

— enligt en annan uppgift först efter sju år (Södra Söndmöre).

'

2. Utboren uppstår ur efterbörden. Den kan härma alla slags ljud

och är osynlig (\'anelven)." 3. Bränner man icke upp efterbör-

den, utan kastar bort den, förvandlas den till en 'utbur', ett väsen,

som liknar en människa, men som kan förvandla sig nästan till

vad som helst: ett nystan, en 'einevelte', en dyngsläde m. m. Under

mörka höstkvällar inlåter sig utburen i samtal med herdar, fiskare

och andra. Den skrattar, da olycka stundar, men grälar man på

den, gråter den som ett barn. På åkern är man säker för den.

Utburen sammanblandas ofta med 'Nökken' (Sande). ^^ 1. Se

Finaas (Öxendalen). i- S. T r o n d h j e m s a m t. 1. Lika (Gu!-

^ Haukenaes, Eventyr s. 7.5.

- Amund Helland, Topografisk-statistisk beskrivelse över Nordre

Bev^enhus amt bd I (Kristiania 1901) s. 6.56 f.

* Storakers Sanilinger XIII c (E).

' Faye, Oplysninger s. 5:5.

'- I bidem.

^ Storaker, anf. handskr. X.

' Ibidem.
'' Amund Helland, Topografisk-statistisk beskrivelse över Hedeinarkeiis

amt bd I (Kristiania 1902) s. 673.

9 Storaker, anf. handskr. XIII c (F.).

i« Anf. handskr. X.

" Anf. handskr. XIII c (G.).

^- Anf. handskr. X.
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dalen). ^ 2. Se Finaas. Utboreii växer snabbt och är skottfri (Stören). -

N. T r o n d h j e ni s a ni t. Se Finaas. Utboren uppehåller sig ute

bland fjällen. Det berättas, att en kvinna en gång ville se, vad det

skulle bliva av efterbörden, om den icke brändes upp genast.

Hon lade den i ett kärl, som hon ställde under sin säng. Då hon

två veckor senare lyfte av locket pa kärlet, hade efterbörden blivit

så stor, att hon icke kunde få locket på igen. Förskräckt skyndade

hon sig att bränna upp efterbörden (Alstahaug). ^ Nordlands
a m t. 1. Se Finaas. * 2. Lika. Utboren vistas bland fjällen (Ste-

gen). ^ Tromsö a m t. 1. Efterbörden måste brännas, ty annars

uppstår det ur censamma 'et frygteligt uhyre' (Ibestad).^ 2. Se

Gudbraiidsdalen (Ibestad). •

Tron på utboren leder tankarna i första hand till det väsen,

som av Ploss-Bartels blivit benämnt "der Placentazwilling'.

Flere folk uppfatta efterbörden såsom ett väsen för sig, vilket

födes tillika med barnet och som står i nära förhållande till

detta. Letterna kalla efterbörden 'den andra hälften', och

andra folk ha benämnt den barnets broder eller syster. ^

Det ligger som sagt nära till hands att likställa utboren med
denna s. k. efterbördstvilling, och ett sådant försök har också

gjorts av dr Helge Rosén i hans avhandling »Om dödsrike och

dödsbriik i fornnordisk religion» 1918. '•* Han konstaterar,

att efterbörden hos några folk anses vara en del av människan

själv, hennes andra jag och skyddsande, och frågar, om en

liknande föreställning kan påvisas i norden. Denna fråga

anser han sig kunna besvara jakande, i det han hänvisar till folk-

tron om utboren. Rosén går dessutom ännu längre. Da,

såsom han säger, »efterbörden även i nordgermansk folktro

1 Sundt i Folkevennen V!Ii s. I ni.

- Storakers Samlinger X.
^ Ibidem.

* Helland, Nordlands ami il s. 1 i:i.

' Storaker, anf. haiidskr. X.

^ Ibidem.
" Faye, Oplysninger s. 53.

« Ploss, Das Weib II s. 275 f.

^ S. 235 ff. Också Ainiind Helland kallar utboren ett »tviiiingviesen

til det fedte barn». N. Bergenlnis amt I s. 056.

1
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ansetts som ett självständigt levande, personliiit väsen, som

kan antaga mänsklig gestalt och har förmåga att både tala

och gå», drar han slutsatsen att »rent sakliga skäl tala för,

att fylgja-tron uppkommit och utvecklats ur de föreställ-

ningar, som varit förknippade med efterbörden». ^ Med tron

pa utboren såsom förmedlande länk söker Rosén bevisa, att

fvlgjan har efterbörden att tacka för sin uppkomst. Jag

kan likväl ej finna, att de trenne likheterna: fylgja = skydds-

ande; efterhörd (hos icke-skandinaviska folk) - = skydds-

ande; efterhörd (i Norge) — andeväsen ^, lämna några »rent

sakliga skäl» för påståendet: efterhörd (hos skandinaverna)

= skyddsande. I grund och botten bygger denna bevisföring

pa ett enda positivt faktum, nämligen sakförhållandet att

skandinaverna med efterbörden förbundit tron pa ett ande-

väsen. Men detta andeväsen kan icke tjäna såsom stöd för

antagandet att fylgjatron uppkommit ur föreställningar för-

knippade med efterbörden, (1) emedan utboren är av mycket

vngre datum än fylgjaföreställningen, (2) emedan utboren

icke har något gemensamt med fylgjan och (H) emedan hans

enda beröringspunkt med efterbördstvillingen består däri,

att bägge tros uppkomma ur placentan. Både hans historia

och de egenskaper, som äro utmärkande för honom, visa

tvärtom tydligt, att utboren är ett väsen av helt annan upp-

rinnelse och natur än såväl fylgjan som efterbördstvillingen.

Tron på utboren såsom uppkommen ur placentan grundar

sig otvivelaktigt på en förskjutning av motivet för bruket

att uppbränna eller pa annat sätt undanskaffa efterbörden.

Såsom redan framhållits, var den ursprungliga bevekelsegrun-

den till den försiktighet, varmed man behandlade efterbörden,

fruktan för att densamma kunde tjäna såsom ett medium för

1 Om dödsrike s. 251.

- I alla de exempel dr Rosén anför framstår efterbörden såsom

skyddsande — han kallar den »en sorts skyddsängel» — endast i det,

som hämtats — från Sumatra. Anf. a. s. 249.

- Ur det följande framgår att utboren icke är en skyddsande, något

<om dr Rosén ej heller påstår.
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Överföring av skadliga, övernaturliga krafter på moder och

barn. Detta motiv har bibehållit sig ända in i våra dagar.

Men vid sidan därav har i Norge genom en i relativt sen tid

försiggången niotivförskjutning uppkommit en annan bevekelse-

grund — fruktan för att efterbörden skall förvandlas till utbor.

Vi veta, att seden att i vissa fall utsätta nyfödda barn var

ganska allmänt utbredd bland de forntida skandinaverna.

Barnet bars ut i skogen och lämnades där åt sitt öde. Detta

kallades 'at bera ut barn' eller 'barna utburc^r'. Av vissa

tecken att döma synes likväl detta bruk redan i förkristen tid

ha betraktats såsom förkastligt. Det jämnställdes efter hand

med mord och ansågs slutligen — efter den kristna lärans

införande — vara t. o. m. värre än mord. Den som utsatte

ett barn, berövade detsanmia icke blott livet. Den odöptes

själ var dessutom dömd till evig förtappelse. Då nu enligi

folktron varje människa, som på ett våldsamt sätt omkom-
mit, icke kan finna ro i sin grav, utan såsom gengångare irrar

omkring för att sprida skräck, vart han än kommer, måste

jämsides med uppfattningen om utsättandet av barn såsom

liktydigt med mord ha uppstått tron att också det utsatta

barnet förvandlas till en gengångare. Denne gengångare

fick namnet utburc^^r. Det är visserligen sant, att de fornnor-

diska sagorna icke ha något att förtälja om ett sådant ande-

väsen, men sagorna befatta sig i allmänhet icke med enskild-

heter av detta slag. Man har dessutom skäl att antaga, att

såväl gengångaren själv som det namn, han sedermera fått,

datera sig från en senare tid än sagorna. Huru härmed än

må förhålla sig, lämnar likväl den nutida folktron goda bevis

för riktigheten av det gjorda antagandet. Först och främst

ha vi själva namnet 'utbor', med dess ursprungligare former,

'utbur' ^ och 'utburd' '^, den utburne. Och vidare sättes utbo-

^ T. ex. i S. Bergenhus amt (Graven); N. F. S. 4 — Romsdals aini

(Siindniöre); Storakers Sanilinger XIII c. (L.) uch c (F.).

- T. ex. i N. Bergenhus amt (Sogn); Olav Sande, Fraa Sägn, Segner

og annat, bd I (Bergen isx?) s. 19 — Hedeniarkens amt (Elverum);

i
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ren i förbindelse ej allenast med efterbörden. Enligt nutida

norsk folktro kallas ocksä gengångaren efter ett i lönndom

framfött, mördat, barn för utbor. ^

Folktron om utboren i betydelsen av gengångare efter ett

mördat barn har att uppvisa mänga skiftningar. Det antyddes

redan, att enligt kyrkans lära endast den, som blivit döpt,

kunde vinna salighet. Evig förtappelse väntade hedningen

efter döden. Denna lära kom att utöva inflytande på tron

om utboren. Det genast efter födelsen mördade barnet var ju

en hedning. Att det gick igen kunde därför ej bero på annat

an att man icke lätit det komma i åtnjutande av de fördelar

dopet skänker. »Utborer» äro, enligt en uppgift från Nord-

lands amt, i löndom framfödda barn. som blivit dräpta och

Sigurd Nergaard, Segner fraa Elvrorn (Oslo I9(i7) s. 129 — Ronisdal?

amt (Örsten härad); Aniund Helland, Topografisk-statistisk beskrivelse

över Romsdals amt bd I (Kristiania 1911) s. 1038.

^ Så t. ex. i: S. B e r g e n h u s a ni t (Finaas); Storakers Samlinger X
— (Bremnes); N. F. S. 8 — (Graven); N. F. S. 4 — (Voss); Th. S. Hau-

kenses, Hardanger bd IV (Bergen 1887) s. 521 — (iEvanger):

Haukenaes, Eventyr s. Tii — Kristians a ni t (Lesje, Lesjeskogen):

Storakers handskr. X — Hedern arkens amt (Elverum); Ner-

gaard, Segner s. 129^ Ro ms da Is amt (Söndmöre); Storakers

handskr. XI H c (F.) och c (L.); Hans Ström, Physisk og oeconomisk Beskri-

velse över Fogderiet Sondmore, beliggende i Bergens Stift i Norge bd !

(Soree 1762) s. 540— (Örsten härad); Helland, Romsdals amt I s. 1038

— S. Trondhjems amt (Guldalen, Flaa); Storakers handskr. X,

— (Tydal, Selbu); Oscar Tybring, vSkildringer fra Fjeldbygderne» i

Fra alle Lande, et Maanedsskriit for nyere Reisebeskrivelser utgivet af

L. Zink 1878 s. 173 — N o r d 1 a n d s a m t; O. T. Olsen, Norske folke-

eventyr og sägn samlet i Nordland (Kristiania 1912) s. 90; J. Fur0, Fra

Ishavets Kyster (Kristiania 188B) s. 78 f; Th., »Minder fra Nordland» i

Folkevennen Ny Raekke, bd XX (Kristiania 1896) s. 87; O. Nicolaissen,

Sägn og eventyr fra Nordland bd I (Kristiania 1879) s. 81. — (Mo, Mele);

Storakers Samlinger X — Tromsö a m t; J. Furo, Fra Ishavets Kyster

s. 78 f. — (Ibestad); Storakers handskr. X. — Utboren såsom det mör-

dade barnets gengångare är känd också utanför Norges gränser. Han
kallas i Sverige och Finland 'utböling'. Isländarna benämna dessa väsen

'utburdir'. Men då vi här endast ha att göra med norsk folktro, har

jag inskränkt mig till detta land.
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vilka ej fä ro i graven, utan ga igen »fordi de ikke er döbte»^

I .Evanger (S. Bergenhus amt) trodde man, att utboren var

»andi til eit nyfodt barn, som var fodt i dolgsmål og drepe,

utan ä ha vaerte doypt». - Liknande uppgifter föreligga också

från Voss (S. Bergenhus amt), ^ Romsdals amt'* och från

Tromsö amt, där det säges, att barnet icke kan 'do ordentligt',

emedan det »ikke har faaet Kirkens Vand paa sig». ^ Om
dopets betydelse för utborens vara eller icke-vara vittnar

även tron att han försvinner, så snart han blivit döpt. Efter

mörkrets inbrott brukar man i Nordland ofta höra utboren

skrika med klagande stämma, och man säger då, att han

jämrar sig, emedan han vill bliva döpt. ^ Man tror, att han

kan finna ro, först sedan han undfått dop. ' Har någon mod
att verkställa denna ceremoni, försvinner han helt och hållet

(Folden)^, eller också hör man icke mera till honom (Salt-

dalen ^ -— samma föreställning i S. Bergenhus amt, Graven i"

och i Tromsö amt, Ibestad^^). i Nordfjord (N. Bergenhus- amt)

tros utboren gå igen, till dess någon givit honom ett 'ordentligt

navn'.^2 Också i Vanelven (Romsdals amt) har man hört

talas om dop av utboren. ^^ På flere orter har man t. o. m.

uppfunnit ett särskilt formulär för ett sådant dop, varvid

man, då utborens kön icke är bekant, alltid nänmer såväl ett

goss- som ett flicknamn.

^ Th. i Folkivennen XX s. <S7; jtr Oisen, Norske folke-eventyr sA)U.

- Haukenaes, Eventyr s. 76. :'-

'' Haukenss, Hardanger IV s. 521.

^ Helland, Romsdals amt bd 1 s. 1038.

'

J. Fur0, Fra Ishavets Kystcr s. 78.

** Storakers Sanilinger X.

Oisen, Norske folke-eventyr s. 90.

** Storaker, anf. handskr. X. — Enligt en annan uppteckning från

Folden får den, som döper utboren, dessutom veta namnen på dennes

fader och moder. Ibidcm.

« Ibidem
'" N. F. S. 4.

" Storakers handskr. X.

'- A. L. Faye, Oplysninger s. 80, not. .

'' Storakers handskr. X.
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Ä\ du han eldc ho?

Du ska heita Anna elde Jo,

säger nian i Sogn (N. Bergenhus anit), ^ medan nian enhgt en

annan från samma trakter härstammande uppteckning döper

utboren med dessa ord:

Eg doyper deg paa ei von:

antan Johanna elder Jon. -

I Nordlands amt (Alstahaug, Mo, Melö, Saltdalen, Skjcrstad,

Folden, Ofoten ^ lika Tromsö amt, Ibestad) lyder dopformu-

läret:

Jeg döber dig paa Von

enten Sigrid eller Jon!^

Något avvikande härifrån har O. Nicolaissen likaledes i Nord-

lands amt upptecknat följande fornmlär:

lEg skal dop daeg paa ei von

enten Guri eller Jon.

.^g skal dop daeg med namn
enten Ane eller Jan. '

En tredje variant från Nordlands amt (W^a) lyder:

Jeg döber dig Navn

fra Gud til Fan

enten Johannes eller Johanna!-^

1 Tromsö amt däremot säger man: >;Hvis Du er fodt af et Men-

neske, saa döber jeg Dig paa Von enten Guri eller Jon!»^

^ Helland, N. Bergenhus amt I s. r,57.

- Sande, Fraa Sogn I s. 19 f.; lika Helland, anf. a. s. Böii f.

^ Storakers Sanilinger X. — Andra varianter:

Eg döiper deg på eit von

enten Guro eller Jon. — S. Bergenhus amt (Brenines);

N. F. S. X.

E döpe de paa ei Von

enten Guri eilde Jo. — Ronisdals amt (Södra Sönd-

niöre); Storakers Samlinger XIII c (F).

* Nicolaissen, Sägn I s. 81.

^ Storakers Samlinger X.

* Furo, Fra Ishavets Kvster s. 80.
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Utboren vill bliva döpt. Hjälper icke annat, tilltvingar han

sig dep genom att hänga sig fast vid de förbigåendes rygg

eller genom att kasta sig i den åkandes släde eller kärra.

Utboren gör sig vid dylika tillfällen så tung, att den gående

håller pa att kvävas eller att hästen icke förmår komma ur

fläcken. J. Th. Storaker förtäljer, att utboren i Skjerstad

(Nordlands amt) brukar ropa till de förbipasserande: 'Ho,

ho-bi! Ho, ho-bi!' Stämman är förvillande lik en människas,

och om den resande låter förleda sig till att stanna, visar sig

utboren i skepnad av en människa utan hals och med fårfötter.

Han kastar sig pa den färdandes rygg och försvinner först

sedan han blivit döpt. Finnes det icke vatten tillhands, måste

man bära honom, tills man finner sådant. Men »ofte kan det

traeffe at Utboren synes, at Tiden bliver for läng, og da drseber

den Manden». ^ Liknande berättelser ha upptecknats i Roms-

dals amt (Södra Söndmöre)- och i Nordlands amt (Alstahaug,

Mo, Melö, Saltdalen). =^ Frän S. Bergenhus amt (Voss) höra

vi i detta samband, huru dopet av utboren skall tillgå. Utbo-

ren måste bäras till en sjö. Det får icke vara källa eller bäck,

ty sådana ha ej åsyftad verkan. Man bör taga vatten i

sin hand och kasta det bakat över skuldran, så att det faller

på utborens huvud. Medan man gör detta, måste man fram-

säga dopformuläret. Sa snart dopet blivit verkställt, försvin-

ner utboren och ses sedan aldrig mera. ^

Genom att utborens uppkomst och existens gjordes bero-

ende av dopet hade man frambragt betingelserna för en vidare

utveckling av tron pa denne gengångare. Såsom en följd

härav uppstod tron att varje barn, som avlider, innan det

erhållit dop, förvandlas till utbor. i sin beskrivning av Nord-

1 Storakers Samlinger X.

- Anf. handskr. XIII c (F.).

•' Anf. handskr. X. — Någon gång omtalas ett annat sätt att bli av

med utboren: den ansatte måste gå ut på en åker; Heiland, N. Bergenhus

amt I s. (i57; och dens., Ronisdals amt I s. 1038; på en korn-

åker, S. Bergenhus amt (Finaas); Storakers handskr. X.

' Hankenses, Haräanger IV s. 521.

1
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lands aiiit säger A. Hellaiul: »Utboreii er ifjenfaerdet af börii,

der er dude iiden daab». ^ Men varken dei dödfödda barnet

eller det i förtid framfödda fcstret kunna liliva delaktiga i

dopels välsignelser. Alltså niaste det också ur dessa uppstå en

utbor. Dessa väsen äro, enligt folktron i S. Bergenhus anit

(Valen), barn, som »>ere komne for tidligt til og som ukristnede

ere komne til Jorden». - I N. Bergenhus amt (Vik i Sogn)

förstår man med 'ubåren' gengångaren efter barn, som fötts

för tidigt och vilka icke blivit döpta och fått något

namn. Dessa ga da omkring »steinröisadne a skrike a baere

sig». ^

Utom genom dopet ha religiösa föreställningar också

pa annat sätt influerat pa folktron om utboren. Såsom orsak

till att det mördade barnet går igen uppges stundom den

omständigheten att barnet icke blivit begravet i vigd jord.

I Hedemarkens ann (Elverum) tror man, att om en flicka

tar livet av sitt barn och gräver ned det, sa att det icke kom-

mer i 'kristenjord', kan barnet icke fa ro, utan blir en »utburd»,

som i synnerhet i mörka höstkvällar ropar pä sin moder. ^

Samma orsak till utborens uppkomst nämner A. Helland. •''

Det är för övrigt intressant, att man också vad denna förgre-

ning av folktron vidkommer kan konstatera en utveckling

i samma riktning som beträffande föreställningarna angående

1 Nordlands amt Ils. 117.

- N. F. S. 7. — Om utboren säsoni uppkommen ur ett i förtid fram-

fött foster talas också i en annan uppteckning från S. Bergenhus amt

(Kvirdherred). Enligt en sägen gräver en kvinna, som fått missfall, ned

fostret i svinstian. Med gödseln blir detta sedan om våren kört ut på åkern

och förvandlas där till utbor.' — Th. S. Haukenaes, Hardanger V!

(Bergen 1888) s. 238. — Här omnämnes likväl varken dop eller namn-

givning.

^ N. F. S. 12. —^ Från samma trakter (Sogn) höra vi, att 'utburdar'

äro väsen, som visa sig '>etter at gjentur hev fenget barn, som inkje

hev komet til tidar og som dei hev kastat kos», grävt ned eller dyl. —
5ande, Fraa Sogn Is. 19.

* Nergaard, Segner s. 129.

^ Romsdals amt, bd 1 s. lo:i8.
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dopets betydelse för utboren. Liksom där möta oss även här

fall, i vilka det primära momentet helt och hållet fallit bort.

Varje i ovigd jord begravet barn eller ofullgånget foster för-

vandlas till utbor. Sålunda tror man i Romsdals amt (Van-

elven), att utboren uppstår ur ett foster, som »ikke er kommet

i indviet Jord» ^ och i Nordlands amt (Saltdalen, Skjerstad)

hyser man åsikten att om en »frugtsommelig Kone farer ilde»,

d. v. s. får missfall och fostret gömmes »ude i Marken, saa det

ei kommer i Kirkegaarden», uppstår ur detsamma en utbor. -

Slutligen höra vi från S. Bergenhus amt (Mänger) att barn.

som blivit födda för tidigt och vilka blivit hemligen bort-

kastade utan begravning, antagas vandra omkring som levande

och söka efter namn. De kallas utborer. ^

Ehuru, såsom vi sett, betydelsen av ordet utbor är mycket

svävande, torde det icke kunna dragas i tvivelsmål, att med

detta ord ursprungligen avsetts gengångaren efter ett utsatt,

mördat barn. Det har ej hellex berett någon svårighet att

med denna föreställning såsom utgångspunkt finna en till-

fredsställande förklaring på uppkomsten av de övriga, med

densamma närmast besläktade. Endast beträffande före-

ställningen om utboren såsom uppkommen ur efterbörden

synes ett visst dunkel råda. Men också i detta fall tror jag

man utan att gripa till långsökta, mer eller mindre hypote-

tiska förklaringar kan finna det rätta sammanhanget. Av
vikt är redan den omständigheten, att bägge dessa föreställ-

ningar höra till samma idékomplex, till de med födelsen och

därmed nära sammanhängande tilldragelser förbundna före-

ställningarna. Liksom barnet »föcies» ju också efterbörden ^.

Bägge genomlöpa samma process, och detta måste naturligtvis

1 Storakers Samlinger X; se även Helland, anf. a. bd I s. 1038.

- Storakers Samlinger X.

=' Ibidem.

*
\ detta sakförhållande, tror jag man har att söka orsaken till att

efterbörden hos så många folk förbundits med föreställningar om ett

övernaturligt väsen.
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i väsentlig mån ha underlättat en association emellan de fakta,

som ligga till grund för de respektive föreställningarna. —
Det liar redan framhållits, att efteriiörden måste uppiirännas.

Man fruktade, att den annars kunde tjäna såsom medium

för överföring pa moder och barn av övernaturliga, skadliga

inflytelser. Av denna anledning var man även förbjuden att

bära ut efterbörden. A andra sidan ansågs utsättandet av

barn vara förkastligt. Man trodde, att ett barn, som det

oaktat blivit utburet, förvandlades till utbor. I bägge fallen

återfinna vi följaktligen samma förbud, och jag tror, att

denna likhet varit en av de viktigaste orsakerna till att en

ursprungligen fullkomligt frännnande föreställning blivit sam-

manförd med placentan. Tron pa utboren har i sista hand

förbundits med efterbörden, emedan man var förbjuden att

behandla denna pa ett sätt, som överensstämde med den

behandling av den nyfödde, man ansäg vara orsak till att

barnet förvandlades till utbor. Och den förskjutning av

motivet till bruket att uppbränna efterbörden. en sädan utvidg-

ning av begreppet utbor förutsätter, har kunnat försiggå

relativt lätt, da förbudet att bära ut efterbörden redan enligt

det ursprungliga föreställningssättet grundade sig pa fruktan

för övernaturliga väsen i. Dessutom förefinnes en påfallande

ordlikhet. Blir efterbörden utburen, uppkommer ur den-

samma en utbor eller utburd. Detta sakförhållande kan ensamt

för sig ha givit upphov at en tro som den ifrågavarande.

Riktigheten av det ovansagda bestyrkes även av de för

bada väsendena utmärkande egenskaperna. Utboren i bety-

delsen av gengångare efter ett mördat barn hyser ett out-

släckligt hat till sin moder, vilken enligt folktron ofta med

livet far plikta för sin ogärning. Från S. Bergenhus amt

(Bremnes socken), där utboren icke tros ansätta andra män-

niskor än sin moder, höra vi, att han en gång t. o. m. skall ha

rivit henne i stycken. - Ej heller i Nordland tros en kvinna.

' Se s. 66 f. anförda uppteckningar.

- N. F S. 8 (Fr. Bahr).
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som begått en sådan ogärning, kunna finna ro. Utboren ropar

ständigt på henne, och mer än en gäng skaU han ha dräpt sin

(•mänskhga moder. ^ Enhgt en annan från Tromsö amt här-

stammande version skriker utboren, då någon om natten

färdas förbi, och hämnas såhmda på sin elaka moder. Denna

vägar aldrig om nätterna ga förbi det ställe, där hon mördat

barnet, emedan hon vet, att detta konnne att kosta henne

livet. För andra människor är utboren däremot fullkomligt

ofarlig. '^ Samma uppfattning går igen i en av Amund Helland '^

återgiven berättelse frän Nordland. Vi fa höra, att utboren,

som uppträder synnerligen våldsamt, ständigt återkommer

till orden 'Nille-mor, Nille-mor' och slutligen anklagar en

tiänarinna vid namn Nille för att ha mördat honom (d. v. s,

det barn, som förvandlats till utbor). Varken präst eller

>amtmand» lyckas lugna utboren, som håller gården i skräck, till

dess Nille avrättas för barnamord.

Utboren sättes alltså närmast i förbindelse med sin (d. v. s.

det mördade barnets) moder. Om han också icke alltid trak-

tar efter hennes liv, synes likväl hans görande och låtande

mer eller mindre koncentrera sig på modern. Ett uttryck

härför finna vi i folktron såväl i Hedemarkens amt (Elverum),

där utboren särskilt under mörka höstkvällar tros ropa pä sin

moder ^, som i Nordlands amt, varest han icke kan finna ro.

innan det begångna brottet blivit uppdagat. ^ En liknande

tankegång ligger antagligen till grund för följande i samma
trakter (Mo, Melö) upptecknade råd till den, som blivit ansatt

av utboren. För att icke genast bli dödad måste personen

ifråga inlåta sig i samtal med utboren, och det försäkras, att

man sålunda får veta namnen på utboixns föräldrar och pa

vilket sätt de tagit honom avdaga. *^ Hit hör även den i Kris-

1 Nicoiaissen, Sägn 1 s. Xi; jfr anf. a., H s. ;^7 not.

- Fur0, Fra Ishavets Kyster s. 78 f.

^ Nordlands amt II s. 4\:',.

* Nergaard, Segner s. liM.

° Oisen, Norske folke-eventyr s. 90. — Jfr s. 7 4 not <s (härovan).

•'• Storakers Samlinsier X.
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tians amt (Gaiisdal) levande folktron att iitboren fianifin- allt

ansätter modern: »Dette skal isier viere Tilfjeldet, naar en

Kvinna har födt i Dölgsniaal'>. ^ 1 Gudbrandsdalen brukar

utboren, som här gar under nanni av »ropare», skrika: »Mor

sette me niillom Bork och Tre. He. he, he!» - Karakteristiskt

för utboren är vidare, att han utom modern i synnerhet oroar

hennes närmaste anhöriga. *

Vända vi nu tillbaka till det väsen, som uppkommer ur

efterbörden, finna vi, att utboren också i denna betydelse

besjälas av ett lika intensivt hat till sin »moder». Enligt en

sägen från Breim (N. Bergenhus amt) glömmer barnmorskan

en gång att bränna upp efterbörden. Den lägges i en bytta,

och medan husmodern befinner sig i kyrkan för att förrätta

sin kyrkogång, hör en tjänarinna, som blivit lämnad ensam

hemma, en röst, som ropar: »Beina gjaeres läng, bytta gjaeres

träng, no lyster eg at dansa». Då tjänarinnan går för att se

efter, vem det är, finner hon en stor karl, som förklarar, att

han uppstått ur efterbörden och att gardens värdinna är

hans moder. »Men kor ae ho, for no vil eg suga.» Han säger

sig ämna dia ihjäl sin moder. Han förtäljer vidare, att han

kan gå igenom det minsta nyckelhål, varpå tjänarinnan

förmår honom att krypa in i en kista utan lås, som slutes med
hake. Hon bränner därefter upp både kistan och utboren. ^

1 Stören (S. Trondhjems amt) tror man, att efterbördsutboren

är skottfri. Han växer hastigt, och när han blivit stor, anfaller

han sin moder och dräper henne.-'' Detta väsen anses i Selbu

(S. Trondhjems amt) ha skepnaden av en »kar ti'n honnskinns-

pels». Det skriker med människoliknande stämma, då något

ont är på färde, och man säger, att »utboFn» vill klösa ihjäl

dem, »som inn e kommi frå Ä naer^n ha fått gjort

^ Stnrakers Sanilinger X.

- Norvegia, Tidsskrift for det norske Folks Mual og Minder, udgivet af

Samfundet for norske Maal og Traditioner, bd II (Kristiania 1908) s. 232,

3 Se t. ex. Storaker, anf. handskr. X 1 1 1 c (H) ocii X II I c (K).

* N. F. S. 33 och Helland, Nordre Bergenhus amt 1 s. ti.j?.

^ Storakers Samlinger X.
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de, så kjeni inn bort.» ^ Enligt en redan tidigare"- omnämnd
sägen från Reime (S. Bergenhus amt) förvandlas efterbörden

en gång till ett troll. Detta väsen börjar förfölja modern och

upphör ej därmed, ehuru prästen söker mana bort det och

fastän modern på en »klok gummas» inrådan flyttar till en

annan gård. Först sedan kvinnan tre gånger efter varandra gått

över och— genom en gång— krupit under landsvägen, befrias

hon från trollet. ^ Också i Dovre (Kristians amt) "^ och i Gul-

dalen (S. Trondhjems amt) ^ anses efterbördsutboren vara ett

väsen, som framför allt förföljer sin moder. Sluthgen omta-
las från Hedemarkens amt, att också det väsen, som upp-

kommer ur efterbörden, håller sig till släkten. Det berättas,

att då en man en kväll körde förbi en backe, hörde han någon
ropa: 'Mo'bo, mo'bo!' Han förstod då, att hans syster fått

ett barn och glömt att bränna upp efterbörden. Denna hade

förvandlats till en »roper», som ansatte mannen, emedan han
var en nära släkting. ^

Det hat, som efterbördsutboren hyser till sin »moder»,

utgör ett stöd för riktigheten av det ovan gjorda antagandet

angående detta väsens uppkomst. Det mördade barnets gen-

^
J. P. Sand, Segner og historier frd Selbu (Selbii 1898) s. 48. — Också

Ploss, Das Wcib II s. 281, omnämner tron-att efterbördsutboren strävar
efter att taga livet av sin moder.

- S. 68 f.

^ Haukenffis, Eventyr s. 75.

* Storakers Samlinger X.

^ Sundt i Folkevennen, 8. Aarg. s. 464.

« Heiland, Hedemarkens amt I s. 673. — Jfr härmed följande sägen frän

Buskeruds amt (Hallingdal) om ett 'troll', som uppstod på så sätt, att

en kvinna »va so ulieppen, at ho sette burt Enden taa Navletaagenn
aat Baadne sino». Hon »saag aingong se'a i Raivakluto sine alt lite Troll.

Detta liknade en humla med en lintråd knuten omkring sig. Det kunde
sedermera också antaga andra skepnader och visade sig utom i hem-
gården också i en annan gård — »taa di de va Fraendskap me Folki paa
Bygg aa i Hallstaingard». J. E. Nielsen, Segnir fraa Hallingdal (Christia-

nia 1808) s. 54 f. — Sägnen står tydligt under inflytande av folktron

om utboren, och det i densannna omnänmda trollet är väl i grund och
botten ingenting annat än utboren i en något förändrad form.
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o;angare förföljer iiicdcrii, LMiiedan liaii har att häiimas ^W\\

oförrätt hon begått mot honom. Modern är hans baiieman

och samtidigt orsak till att han erhållit varken dop eller ordent-

lig begravning. Efterbördsutborens hat är däremot full-

komligt omotiverat. Att han trots allt besjälas av denna

känsla visar, att vi i honom endast ha en avart av gengångaren

efter det mördade barnet.

.Mot sannolikheten av dr Roséns tidigare anförda antagande

talar dessutom frånvaron av föreställningen om ett samband

mellan efterbördsutboren och barnet. Da uppteckningarna

sa ingående behandla utborens förhållande till modern, måste

deras tystnad angående barnet tyda på frånvaron av en mot-

svarande föreställning. Så vitt mig är bekant, sättes efter-

bördsutboren endast en gång i förhållande till barnet. 1

Öxendalen (Romsdals amt), säger Storaker ^ brännes efter-

börden, emedan man tror, att den annars förvandlas till en

utbor, »som vil draebe Barnet; andre: Moderen». Också detta

enda omnämnande går alltså stick i stäv emot hypotesen om

placentatvillingen. Efterbördsutboren har icke ens i detta fall

lyckats frigöra sigfran sin medfödda illvilja och sitt hämndbegär.

Men frånvaron av ett intimt samband mellan efterbörds-

utboren och barnet talar ej endast emot sannolikheten av dr

Roséns antagande. Den utgör tillika ett ytterligare bevis

för påståendet att det mördade barnets gengångare av folket

i så gott som oförändrad form överförts på och samman-

knutits med efterbörden. Vi finna, att efterbördsutboren icke

blott är utrustad med alla de egenskaper det mördade bar-

nets gengångare har. Han saknar dessutom de egenskaper

denne icke besitter. -

^ Samlinger X.

- Här må ännu anföras ett exempel på likheten mellan folktron om
efterbördsutboren och föreställningarna om gengångaren av det mör-

dade barnet. I Gudbrandsdalstrakten tror man, att efterbörden —
om bränningen försummas-— förvandlas till en »gast», och man hyser

uppfattningen, att detta väsen försvinner, »hvis de mulige Rester af

Efterbyrden blive gjenfundne og gives en ordentlig Begravelse». —
Faye, Oplysninger s. 5:j. — Se s. 77 f. (härovan).
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EfterbördsLitborens likgiltighet för barnet står slutligen i

bestämd kontrast till det intresse för den nyfödde de väsen

ådagalägga, som av andra folk förbundits med efterbörden. ^

Hos dem finna vi en avgjord böjelse att associera föreställ-

ningen om efterbörden såsom ett levande väsen med barnet.

En sådan association är också helt naturlig, om man beak-

tar såväl samtidigheten av som den fullständiga likheten

emellan bägge dessa varelsers tillblivelseprocess. Att efter-

bördsutboren under sådana omständigheter icke desto mindre

har sitt intresse riktat uteslutande på modern tyder eo

ipso på, att han egentligen icke alls hör till samma kategori

som övriga med placentan förbundna väsen. Den omstän-

digheten att, som dr Rosén säger 2, »efterbörden hos en hel

mängd folk betraktats som en del av människan själv, ja,

som hennes skyddsande och andra jag>> talar alltså snarare för

hypotesen om efterbördsutboren som ett andeväsen för sig, olikt

andra ur placentan uppkomna väsen, än emot denna hypotes.

Innan jag går vidare, må ännu beröras frågan om tid-

punkten för uppkomsten av föreställningen om efterbörds-

utbor. Härvid är först att märka, att denna föreställning är

av helt och hållet lokal natur. Den synes icke ens vara all-

mänt norsk. Jag har åtminstone icke lyckats erhålla några

uppgifter om detta väsen vare sig från det sydligaste eller

nordligaste Norge. Föreställningen måste sålunda ha upp-

stått någonstädes i det mellersta Norge — man vore, att döma
av uppteckningarna, nästan frestad säga någonstädes i de

sydliga delarna av mellersta Norge (mellersta Norge taget

i så fall i synnerligen vid bemärkelse).

Det inträffar sällan, att man med sa stor sannolikhet

kan lokalisera uppkomstorten för en föreställning och tillika

uppdraga gränserna för denna föreställnings utbredning. Och

ehuru det vore orätt att betrakta detta sakförhållande i och

för sig såsom ett bevis för att man icke kan tilldela föreställ-

^ Se t. ex. PIoss, Das Weib II s. 275 f: Rosén. Om dödsrike s. 248 ff.

- Om dödsrike s. 251.
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ningen ifråga hög ålder, utgör detsamma ändock ett karakte-

ristiskt kännetecken för en ung föreställning.

Vad speciellt efterbördsutboren vidkommer, far denna

omständighet sin särskilda betydelse, då man sammanställer

den med vad som tidigare sagts om tiden för uppkomsten av

föreställningen om utboren såsom det mördade barnets gen-

gångare. Denna utgör förutsättningen för efterbördsutborens

uppkomst. Men föreställningen om utboren i betydelsen av

gengångare efter ett mördat barn kan icke ha uppstått förr

än utsättandet av barn blivit likställt med mord, och detta

måste ha skett på ett utvecklingsstadium, som i det när-

maste sammanfaller eller pa sin höjd något föregår tiden för

kristendomens införande. Därom vittnar det sätt, varpå de

fornnordiska sagorna omnämna utsättandet. Man kan sålunda

med ganska stor säkerhet förlägga tidpunkten för uppkomsten

av föreställningen om efterbördsutbor till efter kristendomens

införande, d. v. s. till en tid, då fylgjaföreställningen redan

begynt förblekna. I varje händelse framgår ur det ovansagda,

att fylgjorna äro av betydligt äldre datum än efterbördsut-

boren.

Närmare än med placentatvillingen synes efterbördsutbo-

ren vid första påseende vara besläktad med ett annat, inom

den isländska folktron känt väsen. Pa Island, förklarade pä
sin tid Finn Magnusen i, är det numera allmänt brukligt att

bränna upp efterbörden. »Enkelte Jordemödre have derved

den overtroiske Hensigt, at Barnet af den Aarsag ingen psychisk

Fylgie skal faae, som — ansees for at vaere af en ond

daemonisk Natur.» Detta väsen omnämnes också av A. L, Faye^,

som berättar att, ifall efterbörden icke brännes upp, barnet under

hela sitt liv tros bliva plägat av ett »ondt, spögelseagtigt Vsesen».

Likheten mellan detta väsen och efterbördsutboren är,

såsom vi se, i vissa avseenden slående, men jag tror, att det

trots allt icke finns några direkta beröringspunkter emellan

1 Eddalceren og dens Oprindelse, bd IV (Kjöbenhavn 1826) s. 111 f.

- Oplysninger s. Ö.2 f.
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tkMii. För att kunna förstå det väsen, Magnusen och Faye

DUitala, får man icke låta detsamma framstå såsom en enstaka

företeelse. Ser man det i dess rätta sammanhang, framträder

det såsom det sista ledet i en utvecklingsräcka, vilken icke har

något gemensamt med efterbördsutboren och dennes förhistoria.

Det äldsta kända isländska sättet att behandla efterbör-

den består i ett nedgrävande av densamma under den tröskel,

över vilken modern brukar ga. Denna sed står antagligen i

samband med den hos skandinaverna påvisbara själavand-

ringsläran, ty isländarna trodde, att efterbörden var. helig och

i sig inneslöt en del av barnets själ. Men samtidigt trodde de,

att också fylgjan hade sitt säte i placentan. Man var därför

förbjuden, att bränna upp, kasta bort eller på annat sätt för-

störa efterbörden. Bröt någon emot denna föreskrift, kom

barnet att sakna fylgja. Det blev »fylgjulaust». ^

Dessa bruk och föreställningar ha sedermera undergått

genomgripande förändringar. Enligt Jön Jonasson- bjuder

seden på Island numera, att efterbörden skall brännas upp.

Man tror, att i sa fall en stjärna eller ett ljus kommer att

följa barnet. Blir efterbörden nedgrävd eller bortkastad och

far ett djur eller en ond ande fatt i den, kommer däremot

djuret eller anden att följa barnet hela livet igenom. Någon

gäng kan det ändock hända, att man gräver ned efterbörden,

men då måste en stor sten läggas på den. En liknande tro

omtalar Max Bartels^ från södra Island. Efterbörden får pa

1 Jön Årnason, Islenzkar pjöösögur og J^jintyri bd I (Leipzig 1862)

s. 355; Magnusen, Eddalceren IV s. 35 f.; Jön Jonasson, »Um faeöingu

og dauöa i {)jöötru Islendinga» i Svenska landsmål 1911 s. 377; Faye

Oplysninger s. 51 f.; Ploss, Das Weib II s. 279 och 281. —Samma bruk,

och föreställningar sättas i samband med segerhuvan av J. Grimm,

Deutsche Mythologie 2 Ausg. bd II (Göttingen 1844) s. 828 f., och av Wil-

helm Mannhardt, Germanische Mythen (Berlin 1858) s. 306, Jfr även Kon-

rad Maurer, Die Bekehrung des Norwegischen Stammes ziim Christenthiime

bd II (Miinchen 185G) s. 68; E. H. Meyev, Mythologie der Germanen (Strass-

iturg 1903) s. 262 f.

2 Svenska landsmål 1911 s. 377.

3 Ploss, Das Weib II s. 281.
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inga villkor nedgrävas. Blir den uppäten av ett djur, tror

man, att detta skall följa barnet. Ett sådant djur kan varse-

hlivas av människor, som äga förmåga att »se mer än andra».

Bränner man däremot upp efterbörden, far barnet ett ljus till

sin ledsagare. En stjärna följer detsamma, om efterbörden blir

kastad i 'rinnande vatten', d. v. s. i en bäck, flod 1. dyl.

Såväl av föreskriften att bränna upp efterbörden som av

förbudet mot att nedgräva densannna och av tron att placen-

tan, om man kastar bort den, kan råka i onda andars våld, se

vi, att uppbrännandet hålles för att vara det för barnets välgång

tjänligaste sättet att behandla efterbörden. Att barnet som

följeslagare genom livet får en stjärna eller ett ljus måste där-

för av folket betraktas såsom något eftersträvansvärt och

siälva följeslagaren såsom på ett eller annat sätt utövande ett

gynnsamt inflytande på barnets öde. Stjärnan och ljuset ha

med andra ord trätt i stället för de fornnordiska fylgjorna.

Detsanmia gäller också vad det djur och den onda ande vid-

kommer, som tros följa eller kanske snarare förfölja barnet.

Också dessa visa trots yttre olikhet en påfallande inre fränd-

skap med fylgjorna. Liksom fylgjan ledsagar människan,

följes barnet hela livet igenom av det väsen, som bemäktigat

sig efterbörden, och om detta väsen är ett djur, kan det, på

samma sätt som fylgjan i de fornnordiska sagorna, ses av

vissa med särskilda egenskaper utrustade individer.

Den metamorfos, fylgjorna undergått, måste tillskrivas

en påverkan från kristendomens sida. Vad förhållandet till

kristendomen vidkommer, kunna hedendomens guda- och

andegestalter indelas i trenne grupper. En del av dessa väsen

ha i oförändrad eller så gott som oförändrad form kunnat

fortleva vid sidan av kristendomen, n^edan andra på grund

av sin oförenlighet med de kristna lärorna från början varit

dömda till undergång. Den tredje gruppen utgöres av de

väsen, vilka i striden med kristendomen icke legat helt under,

men som ur kampen framgått i fullkomligt ny gestalt, före-

teende stundom egenskaper konträrt motsatta dem de tidi-

L^are varit utrustade med. Till denna sista grupp höra fylg-
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jorna. De möttes inom den kristna läran av dogmer, som

utgjorde en så viktig beståndsdel av den nya läran, att denna

icke ens i sina folkliga former tålde någon förvanskning i

detta hänseende. De hedniska föreställningarna måste

giva vika, och fylgjorna, hedendomens skyddsandar, för-

^vandlades småningom dels till livlösa ting, stjärnor och ljus,

dels till fruktade demoner, övernaturliga väsen i djurgestalt

och illvilliga plågoandar.

Också själva bruket slog om i sin motsats. Var man for-

dom förbjuden att bränna upp efterbörden, betraktades

sedermera just detta tillvägagångssätt såsom det riktiga.

Men i någon avkrok måste likväl kärleken till det fäderne-

ärvda ha varit för stark. Vi höra, att det också nu för tiden

någon gång händer, att man gräver ned efterbörden, men da

måste, tillägges det, en stor sten läggas på densamma. Stenen

representerar här tröskeln i det gamla bruket, ty det första

modern har att göra, då hon stiger upp efter barnsängen, är

att trampa på denna sten. Till ceremonien hör dessutom, att

modern därefter måste ga tre varv runt gården. ^

Sett mot denna bakgrund ter sig det väsen, som omtalas

av Magnusen och Faye, i en helt annan dager. Så knapp-

händiga uppgifterna om detsamma än äro, innehåller likväl

deras karaktäristik en omisskännlig antydan om att detta

väsen rätteligen hör till de genom en metamorfos av fylgjorna

uppkomna andarnas skara. Det benämnes av Magnusen

»psychisk Fylgie», och enligt Faye förföljer det barnet hela

livet igenom.

Vi finna, att efterbördsutboren icke står i direkt förhål-

lande till något av 6^ andeväsen, vilka i den skandinaviska

folktron förbundits med placentan. Han är ett väsen för sig,

som har direkta beröringspunkter endast med sin nanme,

gengångaren efter det mördade barnet.

J Jonasson i Svenska laiulsnial HM 1 s. ;{7i».



Huru barn botas för 'kråsa'.

Av

Valter W. Forsblom.

Inledning.

För den sjukdom, vars botande jag i det^följande skall

behandla, så vitt det gäller den svenska befolkningens i Öster-

botten magiska medicin och läkedomsformler, användas föl-

jande benämningar: kråsa ( -= krossat; perf. part. neutr. av

verbet krossa) i VÖ, OR, JE, NV, TJ och EE; krass, kråse

och kråssin i SB och LF; gålbåndi i MA, PLoch KN; jölbåndi

i MA och KN. En lindrigare form av sjukdomen benämnes

allmänt ömäka. Är sjukdomen däremot av svårare art, benäm-

nes den ofta likkråsa eller Ukiassna.

Sjukdomssymptomerna.

'Kråsa' angriper oftast barn i deras spädaste ålder. Sjuk-

domen yttrar sig sålunda, att barnet blir oroligt, otåligt, grå-

ter ständigt och har ro varken natt eller dag. Barnet säges

då vara 'krasa', d. ä. krossat. Oftast uppfattas 'krase' som
identiskt med ris eller 'engelska sjukan' (rachitis). Om bar-

net blir 'kräsa i höve' (krossat i huvudet), blir det synner-

ligen 'gnällot a grinot' samt 'öröli' å ösöitli'. Barnets ena öga

blir stundom mindre än det andra, eller börjar barnet 'häll

huvu at ena sidon' (VÖ, OR). Mycket ofta börjar barnet

'skåd å kors' eller 'skåd yvi höve å se'; barnet blir m. a. o.
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skevögt. Sjukdomen yttrar sig även däri, att barnet icke

lär sig att gå; det blir nödvuxet och ofta därjämte vänskapligt:

huvudet blir oformligt stort, buken sväller upp ocli extremi-

teterna bli förkrympta (NE, Tj, EE, MA, PL, KN).

Kännetecknande för 'gålbändi', är, att det gärdbundna

barnet alltid 'siter me beinen å kors', rn. a. o. är skevbent

(MA, KN, PL). I MA och KN benämnes 'gälbändi' även

jölbändi' (^ jordbundet).

Någon gång är 'kräsa' även tydligen identiskt med fallande-

sot (epilepsi) (NV, TJ, EE).

Även äldre personer kunna bli 'kråsa' (krossade). Sjuk-

domen yttrar sig då i illamående, trötthet och 'oro i kroppin'

(MA, PL,-KN). Även »vill man spyå vill ofta bestyr» (NV, TJ,

EE). Sjukdomen yttrar sig även i huvudvärk, 'ont i höve',

gäspningar och frossa, etc. (VÖ, OR, JE). Vanligen är 'kråsa'

hos äldre personer snart övergående eller s. k. omaka. 'Lik-

kråsa' medför däremot vissa psykiska störingar hos patienten

och kan stundom resultera i vansinne.

1 denna uppsats måste vi på grund av materialets omfång

inskränka oss enbart till 'kråsa', sådan denna sjukdom före-

kommer hos barn.

Sjukdomsorsakerna.

Allmänt antages, att barnet redan i moderlivet kan bliva

krasa'. Har en havande kvinna fått se någonting 'ilakt',

d. ä. något slags övernaturligt väsen, blir barnet krossat i

moderlivet (NV, TJ, EE). Om någon »svär i» en havande

kvinna eller hennes foster, kan barnet bli 'krasa' (LE). 'Kråsa'

förorsakas av 'bannor' (ML, PL, KN). Har modern, da hon

'ha gäji me barne', krupit genom en gärdesgård eller dyl., kan

barnet bli 'kråsa' eller 'gälbändi'. Om en havande kvinna

betraktar ett lik, kan barnet bli 'likkråsat' (LF, MA, PL, KN).

Ifall en havande kvinna hanterar ett lik, kan barnet bli 'lik-

kråsat' (LF). Även tiden omedelbart efter födelsen anses

såsom svnnerligen farlig för barnet. 'Rådarin' eller 'tuntin"
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{= tomten) kan förorsaka 'krasa' hos barnen (NV, TJ, EE).

Sålunda kan 'radarin', som inte tyckt om nykomlino;cn, 'byt

bort" barnet, d. v. s. utbyta det mot sitt eget vanskapta barn

(PL, VÖ, OR, JE). 'Rådande' suger barnets bröst, så att

det svcäller upp (EE). Också en illasinnad människa kan 'förgöra'

barnet, sa att det blir 'kråsa' (A\A, NV, JT, EE). Blir en 'mö-

ratsäring' utan traktering, kan barnet lätt bli 'kråsat' (OR).^

"Kråsa' hos äldre personer anses vanligen vara förorsakat

av "väddre' d. ä. luften. »Han va kråsa på veiji ifrån stsyi»

(skyn) (TJ). "Lappilan' eller plötsligt uppkommande vir-

velvindar anses även förorsaka "kråse' (SB, LF). En person

kan även bH 'kråsa', då han besöker 'främmande hus' eller

'färdas på okända ställen' (MA, PL, KN). Synnerligen farliga

anses sådana hus vara, där ett lik finnes eller kort förut funnits

(OR, NV, TJ, EE). Rior och badstugor anses även vara spe-

ciellt farliga (NV, TJ, EE). 'Jättröusor' (gravkummel) i sko-

garna anses likaså vara farliga, enkannerligen efter mörkrets

inbrott, ifall man ej bär på sig 'stål eller kronans mynt' (VÖ,

TJ, EE). 1 en dyster skog kan man lätt bli 'krasa' (SB, LF).

Kråse' kan även förorsakas av ett »troll» (SB, LF).

Metoder att konstatera förekomsten av 'kråsa'.

1. Barnet lägges att ligga pa mage i omlagarens famn.

Den lillas vänstra arm sträckes uppåt—bakat, medan det

högra benet samtidigt höjes uppåt—framåt. Därefter böjas

^
I Svenska Österbotten förekommer ännu allmänt bruket att sä

snart barnet blivit döpt, infinna sig kvinnor från byn hos det nyfödda

barnets moder. Dessa bykvinnor, som i VÖ och OR benämnas 'mö-

råtsäringar', sägas då komma 'me möråna' eller gå 'till grötgårds' (PL,

PÖ, KN) och medtaga kvinnorna oftast sitt sistfödda barn, som da

benämnes 'byttpinna'. 'Möråna', så benämnas de gåvor som de besö-

kande föra med sig, bestodo tidigare av färdigkokad bärsoppa och ris-

grynsgröt, ost och bröd; numera bestå gåvorna vanligen av en russin-

pannkaka, torra ris- eller mannagryn samt vetebröd. De besökande

inöråtsäringarna' böra bjudas på 'bäntåna', d. v. s. brännvin eller kaffe

med dopp (VÖ, OR, EE).
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{VJ. I. P.arnet märkes för kråsa. \"()ra.

l'''ig. 2. ^laria Eriksdottcr lagar om fiir krasa. Ksse, Södernäs. (i).
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Fig. 3. Maria Eriksdotter lagar om för kra.sa

Fig. 4. Maria Eriksdotter lagar om för kråsa (3).
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högra armen och vänstra benet pa samma sätt. Är barnet

icke 'kråsat', kunna hand och fot lätt föras samman. I mot-

satt fall måste barnet 'lagas om för kråsa'. Denna procedur

benämnes 'märkning' (VÖ, Miemois; PLMamrelund) (Se bild 1).

2. Omlagaren tager ett fyrkantigt huvudkläde och viker

detta i fyra delar. Därefter inlägger hon en kniv i det inre

vecket pa mitten av klädet (se bild 2) och hoprullar så klädet

kring kniven, såsom bild 3 utvisar. I det hon håller i skaftet

av den i klädet invecklade kniven, 'vinglar' (svänger) omlagaren

klädet 9 ggr motsols kring den sjukas huvud på sätt, som av

bild 1 framgår. Duken uppvecklas åter (se bild. 3 och 2).

Ifall nu kniven under förloppet av proceduren, från det inre

av vecket, där den inlagts, förflyttat sig utanpå duken och alltså

ovanpå vecket, är patienten 'kråsa'. Klädet hoprullas då för-

siktigt kring kniven, som nu får stanna ovanpå vecket, var-

efter klädet jämte den inneliggande kniven gömmes under

den sjukas huvudgärd. Följande morgon skall patienten vara

frisk, och kniven skall av sig själv under nattens lopp åter

förflytta sig in i det inre vecket av klädet, där den ursprung-

ligen stuckits in (EE, Södernäs).

3. Samma procedur som i föreg. I stället för kniven

användes en fårsax. Duken jämte den däri inneliggande

saxen lägges under bolstret i barnets vagga (EE, Kby).

4. En fårsax invecklas i barnets vagglakan. Lakanet

jämte den inneliggande saxen lägges först på barnets huvud,

sedan på dess bröst och mage. Därefter fattar omlagaren med
båda händerna i 'knytet', håller detsamma över barnet och säger:

Tu ska ut nu tärifrån!

Om barnet är 'krasat', framkommer saxen på sätt, som i 2

beskrivits (SB, Rysshamn).

Sjukdomens behandling.

Barn botas för 'kråsa' medels 'omlagningar', vilka van-

ligen utföras av någon klok kvinna. Är barnet mera oroligt
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om nätterna än i)ni dagarna, lagar man om för 'krasa' om

aftonen. Är barnet däremot oroligare om dagarna, lagar man

om för 'kråsa' om morgonen (PL, Mamrelnnd).

I. Omlagningar, avsedda att påverka 'rådaren'.

A. Kurativa metoder.

1. Barnet tages ur vaggan och lägges att ligga på golvet

med en kudde under huvudet. Omlagaren tager en stakkvast

och stöter med kvaststaken tre gånger i stugtaket ^ i tredje

bjälken, räknat från 'bordsändan' och säger:

Gobb!

Ha tu kråsa mett bän

ska ja krås dett bän

än värr än tu ha krasa mett.

Upprepas tre gånger. (KN, Töjby).

2. En 'enkeltpenn' (=en pennisslant) kastas pä ugnen

'ät gobbin' och säges:

Tenn har tu tett

a let N. N. ha hälso sin. (PL. Ribacka.)

3. Omlagaren går, åtföljd av barnets moder, som bär den

sjuka i famnen, i en ria, 'tär dödan ha stäi', och hälsar vid

inträdet 'go märon' ^ samt tillägger:

Nu har tu mé jår

me all mfn grät å jemniär me me.

Därefter kastar omlagaren ?> knappnålar pa 'riunin', :> invid

'löväddjin' under den i densannna befintliga 'lögluddjin'

^ Rådaren anses ha sitt tillhåll på stugskullen, i rian eller i bad-

stugan.

- Man hälsar ofta på detta sätt, då man träder in i en stuga, bad-

stuga eller ria, även om ingen person finnes därinne. Hälsningen åsyftar

tydligen 'rådarin'.
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(den i väggen mellan rian och logen befintliga öppningen eller

gluggen) och sist 3 knappnålar genom denna glugg in i logen.

Sedan detta gjorts, tager omlagaren avsked med ett 'ajö'

och går så jämte barnets moder, som under hela ceremonien

hållit barnet i famnen, ut ur rian. Omlagningen bör helst ske

pa en onsdag (OR, Oxkangar).

B. Förebyggande metoder.

4. Strax efter det barnet efter födelsen blivit badat och

lindat, hälles ett glas brännvin i fotändan av sängen, där

barnsängskvinnan ligger. Därvid säges:

Tomt, tomt,

ge fred åt hela huse! (OR, Kby).

5. Ett glas brännvin hälles i 'bo'sendsröin' (mullbänken

i vrån vid den mittemot dörrväggen befintliga 'bo'sendsväggin',

bordsändsväggen, väggen vid bordsändan). Läsning som i

föregående fall (OR, Kby).

6. Strax efter barnets födelse kastas bröd och ost pa

'skullan' med orden: Vi ska dje gårdsgubbin smaka på bän-

täna ä (EE, Lassila).

7. För att icke få 'bytisbän' bör modern före nedkomsten

lyfta upp kjolen 'a skåd se millan beinen mot döre a spott

tri gängor' (TJ, Kby).

11. Omlagningar med 'genotnträdning'.

1. Omlagaren och barnets moder stå pa var sin sida om
en gärdesgård, pa ett ställe, där gärdsgårdsvidjornaäro fastade

vid en växande gran, som här tjänar som gärdsgårdsstör.

Omlagaren träder barnet 'ansjus' (motsols) genom ett hål i

gärdesgården till barnets moder, som mottager barnet och

räcker det tillbaka åt omlagaren över gärdesgården. Innan

omlagaren tager barnet av modern, avhugger han med en yxa
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dl av de vidjor, med vilka gärdslet är fästat vid granen. Därpå

trädos barnet ånyo genom hålet i gärdesgården. Upprepas

tre gånger och för varje gång avhugges ett vidjepar (PL,

Mamrelund).

2. Pa ett ställe i en gärdesgård, där ett störpar är fästat

med 'stöttor', trades barnet tre gånger 'ansjus' mellan stöttan

och gärdesgården. Den, som mottager barnet, frågar: Va
träder du före? Omlagaren, som träder barnet, svarar: Ja

träder för gålbändi (MA, Kby).

3. Barnet trades tre gånger motsols genom hålet, som
bildats av en kringvuxen granrot. Fråga: Va träder du före?

Svar: Ja träder för jölbändi.

Sker tre torsdagskvällar a rad (MA, Kby).

4. Barnet trades tre gånger motsols genom en 'två-

greinot gran' (en gran med två nedtill sammanvuxna stam-

mar) (KN, Taklaks).

5. Barnet trades tre gånger genom en trädgren, som vuxit

samman så, att ett hål bildats. (Trädgrenen, som avsågats

och förvaras hos omlagaren, kan användas huru många gånger

som helst.) Barnets moder frågar: Kva tredär et före? Omla-

garen svarar:

Ja tredär för ris å krås (LF, Påskmark).

6. Modern kryper med barnet i famnen genom samma
gärdesgård, där hon tror, att barnet blivit 'gålbändi' (KN,
Taklaks).

7. Genom en dikestorva, i vars mitt man gjort ett hal,

trades barnet tre gånger. Frågor och svar som i föregående fall

(LF, Påskmark).

8. Barnet trades tre gånger motsols genom ett hål i en

dikesren. Fråga: 'Va träder du före?' Omlagaren svarar: Ja lagar

om för jölbändi (KN, Moikipää).

9. Barnet trades tre gånger genom ett häl i en snödriva.

Frågor och svar som i 5 (LF, Påskmark).

10. Badstugan uppvärmes. Barnets fader kläder av sig

inpå bara kroppen och ställer sig bredbent på badstulaven.

7
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Onilagaren träder så barnet bakifrån emellan faderns ben,

varvid fadern böjer sig ned och mottager barnet i sina armar

samt överräcker det därpå åt kvinnan. Detta upprepas tre

gånger. Barnet lägges därefter på badstulaven med huvudet

på badstustocken. Fadern stiger med vänstra foten på barnets

mun och säger:

Du ska int grät na meir,

än som du nu gråter!

Kvinnan tar därpå barnet och för det till modern, som

icke far vara närvarande, då barnet 'lagas om' (SB, Hen-

riksdal).

11. Barnet trades tre gånger genom faderns 'brugomsörto'

(brudgumsskjorta) (EE, Ytter-Esse).

12. Omlagaren träder barnet tre gånger genom en skjorta,

som tillhör barnets fader (EE, Neder-Lappfors).

13. Barnet trades genom tre råghalmband, som varit

bundna kring en råghalmkärve, först tre gånger motsols och

därefter tre gånger medsols. Detta försiggår sålunda, att

omlagaren med ena handen håller i halmbanden och med den

andra räcker fram barnet genom de tre banden åt sin med-

hjälparinna. Denna mottager barnet genom halmbanden och

återlänmar det därpå till omlagaren över banden. De tre

halmbanden uppbrännas efter användningen. Såväl omlagaren

som hennes medhjälparinna böra vara 'ostsyld' (icke släkt

med) barnet (KN, Kby).

14. Ett halmband, varmed halmkärven bundits på åkern,

tages av tre halmkärvar. Barnet 'trades' tre gånger motsols

genom vart och ett av de tre halmbanden. Frågor och svar

som i 5. 'Lagas om' tre torsdagskvällar a rad. Halmbanden,

som icke fa upplösas eller omknytas, uppbrännas efter använd-

ningen (MA, Övermalaks).

15. Barnet trades tre gånger 'ansjus' genom ett halm-

band som i föregående fall. Den, som mottager barnet, frågar:

Va träder du före? Omlagaren svarar: ja lagar om för kråse

å gälbåndi (MA, Storsjö).
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U>. Barnet trades genom en otvättad iillgariisliärva,

först två gånger niotsols och så en gång niedsols. Barnet räckes

tillhaka till onilagarcn över härvan. Härvan uppbrännes efter

användningen (N\', Pclo).

iig. 6. iia o. -\iaj-i,ovis träda liarnet för 'krasa'. Petalaks.

17. Barnet 'tages' eller trades tre gånger niotsols genom

'ränkren. som man tsört litsen me'. (Se bild ö). Fråga: Va
träder du före? Omlagaren svarar:

Ja träder för ris a kräs,

Sker tre torsdagskvällar å rad (KN, Häggvik).

18. Sedan gårdsfolket kommit från kyrkan om söndags-

morgonen och medan hästen ännu är förspänd, trades barnet

tre gånger niotsols genom hästrankorna (KR, Tjock).

19. Barnet trades genom hästtönimarna, först tre gånger

niotsols och därefter tre gånger medsols (TJ, Kby).
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20. Barnet dragés tre gånger genom fönstergluggen på

en tre gånger 'flyktad' (flyttad) badstuga. Modern frågar: Va tar

et före? Omlagaren svarar: För ris å krås (LF, Påskmark).

21. Tre torsdagskvällar å rad efter solnedgången skjutes

barnet igenom en 'akkå' (glugg) i ett hus, som blivit tre gånger

flyttat (KR, Tjock).

22. Barnet föres i badstugan, där omlagaren träder bar-

net tre gånger motsols genom 'baståtrappon' (trappan, som

leder upp till badstulaven). Därefter badas barnet och svavlas

tre gånger 'ansölis' (VÖ, Andiala).

23. För att utföra omlagningen, som skall ske i rian, erford-

ras tre personer, av vilka ingen får vara släkt med barnet.

Av de tre deltagarna ställa sig A i rian och B i logen på var

sin sida om den i väggen mellan rian och logen befintliga glug-

gen. Den tredje av deltagarna, C, bär först barnet in i rian

till A, som mottar barnet och. i sin tur räcker det genom glug-

gen åt den i logen stående personen B, varefter C, som under

tiden genom dörren gått ut ur rian och in på logen, där av

B mottager barnet, som han åter bär fram till den i rian stående

A. Barnet trades sålunda två gånger medsols och en gång mot-

sols (TJ, Vistbacka).

24. Genom en så, vars botten fallit ut, trades barnet tre

gånger. Frågor och svar som i 5. Man får ej leta efter sån, utan

man bör pä förhand ha reda på, var den finnes (LF, Påskmark).

25. Då kyrkklockorna ringa på söndagsmorgonen trades

barnet tre gånger motsols genom en spillningstunna, vars

botten är urslagen (KR, Tjock).

!II. Omlagningar med eld.

1, Av en torr enrisbuske, 'som svinen gått omkring',

tages nio stickor, vilka bindas samman med 'rätsjus' spunnet

ullgarn i knippen om tre stickor i varje ^. På en trätallrik

^ 'rätsjus' = medsols. Ullgarnet spinnes vanligen 'ansjus' (= mot-

sols).
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Iiälles svavel i tre högar. Svavlet antändes, och de tre enkvist-

knippena doppas tre gånger i varje eld. Knippena föras därpå

ett i sänder under barnets näsa och dastas därefter i dörrvran

(spiselvrån), varvid onilagaren säger:

Ta tu tett

a ge N. N. hälson tibakl

(Tag du ditt och giv N. N. hälsan tillbaka!). Svaveltallriken

bäres så niotsols kring vaggan, där barnet ligger. Tallriken

ställes därefter under vaggan, där den får stå över natten.

— Detta bör upprepas tre torsdagskvällar a rad efter solned-

gången, sedan dörrar, fönster och spjäll stängts. Svavlet hälles

följande morgon i 'spisräen', varpå spjällen öppnas (KN,

\'ästertaklaks).

2. Onilagaren bär en brinnande enriskvast först tre gångei"

niotsols och därefter tre gånger niedsols kring det i vaggan

liggande barnet. För varje varv gör onilagaren med den brin-

nande enruskan ett korstecken över barnets bröst. Efter

användningen uppbrännes enkvasten i spiseln (NV, Pelo).

3. En använd badkvast antändes i 'spisnurkko' (spisel-

vrån), varefter onilagaren med den brinnande badkvasten i

handen går kring vaggan, där barnet ligger, först tre gånger

niotsols och därefter tre gånger medsols. Kvasten uppbrän-

nes efter användningen (NV, Pelo).

4. Omlagaren tager nio 'eldstickor' (tändstickor), stry-

ker eld på dem alla samtidigt och går, bärande de brinnande

stickorna i handen, tvä gånger medsols och en gång niotsols

kring vaggan, där barnet ligger. Därefter kastas stickorna i

spiseln med orden:

Ti for e nu

tedan e ha kiinii!

(Dit for det nu, dädan det har kommit!) (TJ, Vistbacka).

.3. Onilagaren stryker eld på en tändsticka och låter den

sjuka 'låfta' (lukta) på elden. Därefter 'vinglar' (svänger)

omlagaren långsamt den brinnande stickan tre gånger mot-
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sols kring den sjukas huvud samt spottar sedan tre gånger på
stickan och kastar den i spisehi. Upprepas tre gånger (EE,

Södernäs).

T). På alla fyra väggstolparna lägges något svavel. Alla

svavelhögarna antändas samtidigt, under det barnet ligger

i vaggan (EE, Neder-Lappfors, Myro).

7. Svavel krossas på en ektallrik och antändes. Det brin-

nande svavlet föres tre gånger motsols kring barnet, varefter

barnet lägges att sova (SB, Rysshamn).

8. Omlagaren går tre gånger motsols kring barnets vagga

hållande i handen en tallrik med brinnande svavel. Modern
frågar för varje gång: Kva tär et före? Omlagaren svarar:

För ris å kräs (LP, Kby).

9. Brinnande svavel föres pa en 'trébéta' (träbit) tre

gånger kring barnets huvud, axlar och fötter. Detta bör ske

om aftonen, sedan dörrarna och fönstren stängts och spjället

skjutits igen (SB, Fladan).

10. Svavel hålles på en trätallrik och antändes. Tva
kvinnor ställa sig pa var sin sida om vaggan, där barnet ligger.

Omlagaren träder tallriken med det brinnande svavlet under

vaggan åt den andra kvinnan, som tar emot tallriken och

räcker den över barnet tillbaka åt omlagaren. Upprepas tre

gånger. Därefter bär omlagaren svavlet tre gånger kring vag-

gan, varpå svavlet kastas i spiseln. Lagas om tre tors-

dagskvällar a rad efter solnedgången (PL, Mamrelund).

11. Brinnande svavel bäres på en trätallrik nio gånger

motsols kring vaggan. Sedan svavlet brunnit ut, lägges tallriken

på bottnen i vaggan och får ligga där i tre nätter. Lagas om tre

torsdagskvällar å rad efter solnedgången (KN, Västertaklaks).

12. Brinnande svavel bäres pä en trätallrik tre gånger

motsols kring det i vaggan liggande barnet. Sedan lägges

tallriken under vaggan. Tallriken upptages ånyo och bäres

åter tre gånger kring vaggan. Upprepas tre gånger. Tallriken

lämnas under vaggan till följande morgon, då svavlet kastas

i spiseln. Detta bör ske tre torsdagskvällar å rad efter sol-

nedgången (MA. Kby).
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i;>. Modern riickcr fram det »krossade») barnet mot oiula-

gareii. som i vänstra handen har en tallrik med brinnande

svavel. Med svavlet tager omlagaren först tre gånger 'ansölis'

(motsols) kring barnets fötter, därpå tre gånger kring bröstet

och sa tre gånger kring huvudet. Därefter haller omlagaren

tallriken med svavlet i jämnhöjd med barnets ögon och blåser

Fig. 6. Dörren '>märkes>. \'örä, Rökiö.

tre gånger svavelröken över barnets huvud. Svavlet kastas där-

efter av omlagaren uppför trappan, som leder till 'skullan' (vin-

den). Sedan detta blivit gjort, tager omlagaren barnet i famnen,

gar till kammardörren och 'märker' dörren tre gånger 'åkors',

hällande barnet på vänstra armen. Därefter sätter omlagaren

barnet att sitta vid tröskeln till den märkta dörren och 'mär-

ker' så åter dörren 'å kors' tre gånger (jfr bild O), under det

hon läser Herrans bön 'åter å bak', börjande med 'och fräls

oss ifrån ondo'. Sist läses Välsignelsen en gång (OR, Kby).
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14. Omlagaren medför i sin 'nieruma tsolsäkk' ^ nio

slags metaller och svavel, som hon lägger på en tallrik. Svav-

let antändes, och omlagaren bär tallriken tre gånger motsols

kring barnet, som modern bär i famnen. Barnet nedlägges

därefter i vaggan, och omlagaren går åter tre gånger motsols

kring vaggan, bärande det brinnande svavlet på tallriken.

Sedan svavlet brunnit ut, skrapas metallerna och det som

återstår av svavlet med en kniv i ett fat och övergjutes med

vatten. Omlagaren doppar sitt vänstra 'namnisfinger' (ring-

finger) i vattnet och väter barnet under tungan. Upprepas tre

gånger. Därefter bestrykas barnets tinningar och ögonbryn

tre gånger på samma sätt med vattnet. Det som återstår av

vattnet, kastas i spiseln. Bör göras en torsdagskväll efter sol-

nedgången (PL, Kby).

15. Ett pärtkors lägges i bakugnen och antändes. Bar-

net sättes på 'bröskiiton' (brödspaden) och skjutes in i ugnen

över det brinnande pärtkorset. Upprepas tre gånger (KR,

Tjock).

16. Ett kors, hopfogat av pärtor, lägges i bakugnen.

Barnet skjutes på 'bökspänan' (brödspaden) in i ugnen över

elden tre gånger (KN, Viitaniemi).

17. Av pärtor sammanfogas ett stort kors. Korset reses

upp på stuggolvet, och barnets moder håller korset upprätt.

Omlagaren bär vaggan med barnet tre gånger motsols kring

korset under korsarniarna. Därefter tages barnet upp ur

vaggan och lägges att ligga på golvet med en kudde under

huvudet. Omlagaren bryter sönder korset, bränner upp det

i spiseln och säger:

Tide ska grät ä låt far,

a brinn,

å försvinn!

Medan korset brinner, får ingen av de närvarande vidröra

^ 'Nieruma tsolsäkk', kjortelsäck, indelad i nio 'rum' eller småfickor.

Icke längre allm. brukliga.
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barnet. Sedan pärtkorset brunnit upp, lägges barnet i vag-

gan (KN. Töjby).

18. Nio glödande 'bjerkkal' (björkkol) tagas ur spiseln.

Barnet, iklätt endast en skjorta, hålles i stående ställning

på golvet, under det att modern håller barnet under båda

armarna. Omlagaren fattar så med vänstra handen tag i ett

eldkol och fäller detta in genom brösthalet pa barnets skjorta.

Kolet får falla mellan barnets kropp och skjortan ned i en

kopp vatten, som omlagaren haller i högra handen. Pa sannna

•>ätt förfares med alla nio eldkolen. Koppen med vattnet och

kolen ställes under vaggan och avlägsnas först följande mor-

gon. 'Lagas om' tre torsdagskvällar å rad efter solnedgången,

sedan dörrar, fönster och spjäll blivit stängda. Koppens inne-

hall hålles följande morgon i 'spisräen', varpa spjällen öppnas

(KN, Västertaklaks).

19. Ifall 'tunten ha kråsa bäne', siar omlagaren med

eldstål och flinta eld på ett glas brännvin och går, bärande

det brinnande brännvinsglaset i handen, först två gånger

motsols och så en gång medsols kring vaggan, där barnet

ligger. För varje varv neddoppar omlagaren sitt vänstra

'nanmlösfinger' i brännvinet och tecknar ett kors på barnets

ansikte och ett annat på barnets bröst. Därefter bör bränn-

vinet uthällas i spiseln (TJ, Gräneby).

20. Man tager .3 'barkpärtor' (ytpärtcr) och klyver dem

i ändarna, sa att de hälla att 'rit opp', d. v. s. bilda en

trehörning, då de spjälkta ändarna av pärtorna inpassas i

varandra. Denna trehörning hålles nu av barnets moder,

som tänder eld i pärttriangelns tre hörn. Den kloka tar då

barnet och träder det tre gånger genom triangeln. Vid moderns

(eller en tredje närvarande persons) fråga: Va träder du före?

svarar omlagaren: Ja träder för krås å ris. Upprepas tre

gånger (SB, Fladan).

21. Modern sätter sig pä golvet och tager barnet i fanm.

Omlagaren övertäcker dem med ett lakan, som varit utbrett

under en likkista. Därpå tager omlagaren tre stickor av en

gammal 'bädakvast', tre stickor av en gammal 'unskvast'
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samt nio 'svaveleldstikor' och binder alla dessa samman,

varpå de antändas. Med elden 'sveiper' omlagaren tre gånger

motsols kring lakanet och spottar därefter tre gånger 'i spisin

åpp et miirin', dit även de brinnande stickorna kastas (JE,

Tånabacka).

22. Barnet avklädes i stugan framför spiseln och 'märkes'

tre gånger. Detta sker sålunda, att omlagaren lägger barnet

på mage i famnen och fattar med vänstra handen om barnets

vänstra handled och med den högra om barnets högra fotled

och böjer sa barnets hand och fot upp mot varandra (se bild 1).

Därefter böjas höger arm och vänster fot upp mot varandra

på motsvarande sätt. Sedan 'märkningen' sålunda upprepats

tre gånger med vardera handen och foten, smörjer omlagaren

barnet med sammanblandad 'niemanskraft' (Unguentum lauri

compositum) och slagbalsam (Elexir apoplectica Bielceni).

Först smörjas fötterna och benen, därefter bröstet och ryggen,

sedan halsen, näsan, ögonbrynen och pannan. Medan oml.

smörjer barnet, läser hon 'första bladet i äbesboutsin' (abc-

boken) d. v. s. bönen Fader var och trosartiklarna. Efter

insmörjningen 'gnuggas' eller masseras barnet. Gnuggningen

sker i sanmia riktning som smörjningen, eller nedifrån uppåt.

Härefter 'märker' omlagaren barnet sålunda, att hon med
vänstra handens utsträckta tunmie och lillfinger s. a. s. mäter

upp barnet frän vänstra foten till högra axeln och från högra

foten upp till vänstra axeln. Efter denna 'märkning', som
upprepas tre gånger, påklädes den lilla. Sist 'svavlas bäne'

tre gånger 'ansölis' kring benen, bröstet och huvudet, varefter

svavlet kastas i spiseln med orden:

Tär har tu tett

å dje bäne hälson tibäk! (VÖ, Rökiö).

23. Svavel 'sömas' (sys) in i lindan, varmed det ny-

födda barnet skall lindas (PL, Kby).

24. Svavel kastas på 'baståimin', då barnet första gången

skall badas (MA, Kby).

I
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IV. Omlagningar med vatten.

A. Kurativa metoder.

1. \'atten tages i lmi flaska ur en a en söndagsmorgon

förrän det ringes till gudstjänst i kyrkan. En slant offras i ån.

\attnet kokas jämte tre 'johanniskvistar' (rönnkvistar).

Barnets huvud, bröst och mage tvättas med vattnet tre tors-

dagskvällar a rad. Det som blir kvar av vattnet, bäres till-

baka och uthälles pa samma ställe, där det tagits (LF, Kby).

2. Har barnet blivit 'krasa i höve', hämtas tre torsdags-

morgnar före soluppgången vatten ur en bäck, som rinner

norret' (mot norr). Vattnet förvaras i ett tillslutet kärl till

nästföljande söndag. Om söndagsmorgonen, förrän det ringes

till gudstjänst i kyrkan, tvättas barnets huvud med vattnet,

varpa vattnet bäres tillbaka till källan och uthälles pä samma
ställe där det tagits. Därvid säges:

Sä rätt som hede vattne rinner

sa ska Alvina ^ a skäd. (LF, Lillström).

.''). Omlagaren badar barnet i badstugan. Efter badet

kastar oml. badkvasten pa badstutaket och säger:

Ta tu tett

å ge N. N. hälso tibak! (OR, Kimo).

i. Omlagaren tvättar barnet med vatten, vari nedlagts

tre brinnande eldkol. Vattnet uthälles mellan golvspringorna

invid spiseln (EE, Neder-Lappfors, Myro).

5. Tre torsdagskvällar tages barnet med i badstugan,

som enkom uppeldas. Under det den, som lagar om barnet,

badar det pä laven, frågar barnets moder trädande in genom

dörren: Kva badar du barne förV Omlagaren svarar: För

ris a kras. Frågan upprepas och besvaras tre gånger (KR,

Tjock).

(j. Tre använda badkvastar tagas i lönndom frän tre

främmande badstugor. Kvastarna läggas av omlagaren på den

' Barnets namn namnes.
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upphettade ugnen i badstugan, där han med en ny kvast

badar barnet. Medan barnet badas, läses först bönen Fader vår

och därefter tre gånger:

Sant Titus

Kristus Jesus

jolla on selkä ja vätta kivestä

rauha olkoon rinnassas ^

I namn Fadrens och Sons o. d. H. A.

samt sist Herren välsigne dig o. s. v.

Därefter får modern tvätta barnet och — sedan detta är

gjort — bära det in i stugan och lägga det i vaggan eller korgen.

Omlagaren går så tre gånger kring barnet bärande de tre gamla

badkvastarna, som hon upphämtat från badstugan, samt läsande

bönerna Fader vår och Herren välsigne dig. Sist säger hon:

Nu ska et va så lugn

som tomse kvastan ha viiri

tå ja jeg kring. (SB, Ömossa).

B. Förebyggande omlagningar.

7. Barnets första badvatten får icke uthällas under bar

himmel, utan mellan golvspringorna invid spiseln (EE, Neder-

Lappfors, Myro).

8. Barnet badas första gången med en badkvast gjord

av nio slags lövträd (KN, Kby).

9. Strax efter det barnet blivit badat efter födelsen, göres

med handen ett korstecken på barnets änne och bröst, i det

det säges:

Tag mitt helga korstecken

I ditt ansikte

Och i ditt bryst!

Därefter för omlagaren med handen tre gånger utefter barnets

kropp från ännet ned till tårna och läser därvid Fader vår och

Välsignelsen (VÖ, Lotlaks).

' Som har rygg och mage av sten. Frid vare i ditt bröst.
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V. Vägning, mätning och 'märkning'.

1. Omlagaren väger barnet på ett besman och säger:

Ja vegär bortb^-tibäne.

Barnet väges tre gånger. Omlagaren får ej se efter huru

mycket barnet väger (MA, Kby).

2. Omlagaren tager ett par byxor, tillhöriga barnets fader,

och slår en knut på vänstra byxbenet. Barnet nedlägges i

byxbenet och uppväges med ett besman utan att omlagaren

fäster sig vid, huru mycket barnet väger (VÖ, Kalapää).

3. Omlagaren tager ett par benkläder eller 'lärföder'

(underbenkläder), som tillhöra barnets fader, och slår en knut

på vänstra byxbenet vid nedre byxlinningen. Barnet lägges

i vänstra byxbenet och väges på ett besman på sätt som i

föreg. beskrivits (PL, Kby).

4. Barnet väges i faderns 'brugomsbyksor' ( = brud-

gumsbyxor) (EE, Jungmosbacka).

5. Icke sällan väges barnet strax efterfödelsen i faderns by-

xor, på det att barnet icke måtte bli 'bortbj-ti' eller 'kråsa' (PL).

6. Omlagaren 'niät^' eller 'märker' den sjuka med

vänstra handens utsträckta tumme och långfinger. 'Märk-

ningen' börjar vid vänstra foten och fortsattes så uppåt över

naveln och snett över bröstet till högra axeln och vidare

från högra foten upp till vänstra axeln. Sedan omlagaren på

detta sätt mätt den sjuka tre gånger 'å kors', badas patienten

i badstugan. Omlagningen användes huvudsakligast för barn,

som ha 'likfassna' (VÖ, Kalapää).

7. Omlagaren märker barnet sålunda, att hon med

vänstra handens utsträckta tumme och lillfinger mäter upp

barnet från vänstra foten till högra axeln och från högra foten

upp till vänstra axeln. Upprepas tre gånger. (Ingår som led

i en kombinerad omlagning). (VÖ, Rökiö).

8. Stugudörren »mätes» tre gånger 'å kors 5'vi bäne'

(i kors över barnet). Jfr bild 6. (KN, Töjby). i

^ Flerstädes i Österbotten har jag antecknat bruket att personer, vilka

träda in i ett främmande hus, med utsträckta armar 'mäta' ett kors över

dörren^tre gånger. Detta göres för att man icke skall bli 'ömäka' eller 'kråsa'.
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\). Barnet »märkes» 'å kors' tre gånger pa en stugudörr,

varigenom (minst) tre lik burits ut. Efter varje märkning

spottar omlagaren tre gånger i förstugan (JE, Mattus, Litl-

backa).

VI. 'Kråsa' malas, sås och dryftas.

1. Barnet lägges på en handkvarn, som vrides nio gånger

runt motsols. Modern frågar: Va drager du före? Omlagaren

svarar:

Fig 7. I\Iaja Brita lagar om för kråsa Oravais

Ja drager bort krås och gråt. Upprepas tre gånger (PL,

Mamrelund).

2. Det 'kråsade' barnet lägges på en handkvarn. Omla-

garen vrider på kvarnen. Barnets moder eller en annan när-

varande person frågar: Va drager du? Omlagaren svarar:

Ja drager Skälderskall.

Upprepas tre gånger (PL, Nyby).
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o. Barnet lägges pa handkvarnen, som vrides riuit tre

eller nio gånger (LF, Kby).

-1. Omlagaren lägger barnet på 'löuparin', eller den övre

stenen i en handkvarn, och drager barnet nio gånger motsols

pa kvarnen. Se bild 7 (OR. Kby).

rig 8. Kajas Ann dryftar för krasa Terjärv,

3. Modern bär barnet motsols kring en jordfast sten.

Omlagaren följer efter henne och låtsar, som om hon sådde.

En tredje person frågar: Kva sår et före? Omlagaren svarar:

Ja ska så bort ris å krås.

Upprepas tre gånger (LF, Kby).

6. Barnet »dryftas för kråsa». Omlagaren tager tre glö-

dande eldkol i en dryfta och dryftar dessa framför det i vaggan

liggande barnet. Efter dryftningen kastas eldkolen i spiseln.

Se bild 8 (TJ, Kby).

Omlagningarna 5 och 6 användas även i olika variationer

allmänt vid botande av en barnsjukdom, benämnd 'älton'.
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VII. Andra botemetoder.

A. Kurativa metoder.

1. Onilagaren ställer sig vid fotändan av vaggan, där

barnet ligger, samt vänder vaggan först två gånger motsols

och så en gång medsols, varefter hon med sin vänstra fot drar

ett kors på golvet vid fotändan av vaggan (TJ, Gräneby).

2. Faderns byxor utbredas över vaggan, där det 'kråsade'

barnet ligger (OR, Kby).

3. Barnets 'mysso' (mössa) upphänges om aftonen vid

spjället i stugan (JE, Kby).

4. Är barnet 'likkråsa', tager man ett lakan, som varit täckt

över ett lik, och låter barnet sova i lakanet (LF, Korsbäck).

5. Modern bär barnet tre gånger motsols kring ett lik. En

främmande frågar: Kva biär et för? Modern svarar: Ja bjär

bort ris å krass (LF, Kby).

6. Skådar barnet 'å kors' botas 'kråsa' på följande sätt:

En mus infångas levande. Därefter trades en lingarnsända

på en nål, och nålen stickes genom musens båda ögon, vilka

sålunda genomstungna utdragas så att ögonen bli sittande

på tråden. Musen får löpa. Garnet bindes om barnets hals och

får icke avlägsnas, utan bör sitta kvar, tills detfaller bort (LF,

Dagsmark, Korsbäck; VÖ, Kalapää; EE, Neder-Lappfors).

7. En lintrådsända, varpå nio' knutar knutits, fästes om
barnets hals. Efter tre eller nio dygn avlägsnas bandet och

brännes upp i spiseln (KN, Viitaniemi).

8. 'Äfsingan' (ändar av ränningsgarn, som uppstå då

väven klippes ned ur vävstolen) bindas om barnets hals.

Avlägnas efter nio dygn och uppbrännas (KN, Töjby).

9. Tre mässingslyckor trädas på en röd ullgarnsända,

som knytes om barnets hals (TJ, Kby).

10. I ett 'kronans mynt' borras ett hål, varigenom en tråd

trades. Fästes barnet om 'nakka' (TJ, Kby).

11. Kvicksilver gömmes i en fågelpenna. Bäres om
halsen. 'He har drrig, kvikksilvre, å no vänds ögona rät.' —
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(Sasoni tidigare nämnts, anses skevögdhet vara ett tecken på

att barnet är 'krasa') (TJ. Kby).

12. Barnet ingnides med 'smörjo', tagen frän 'klakktam-

pin' i kyrkstapeln (jE, Kby).

13. En 'ådra' (åder) öppnas pa vänstra handens namn-

lösfinger (EE, Neder-Lappfors).

1-1. 'Måramjöltsin' (stomjölk) ges inåt barnet för'krassin'

(LF. Kby).

\7). Nio 'humbelblad' (blad av humle) kokas 'taft' (under

lock) i en kaffepanna tillsamman med sötmjölk. Ges in för

'krasa' (Tj. Kby).

B. Förebyggande omlagningar och råd.

16. Kvicksilver nedlägges i ett hål, som borrats i vägg-

stolparna. Hälen tilltäppas med en träplugg (TJ, Kby).

17. En fenihörning ristas med kniv i vaggan (EE, Neder-

Lappfors).

18. En psalmbok nedlägges jämte en kniv eller en sax

under bolstret vid huvudgärden i vaggan eller korgen, där

barnet ligger. Först sedan barnet blivit döpt, kunna psalm-

boken och 'stålet' avlägsnas (TJ, NV; EE).

19. Barnets klutar få icke torkas under bar hinmiel,

utan bör detta ske under tak (EE, Neder-Lappfors, Myro).

20. Modern får efter förlossningen icke taga någon i hand,

innan hon tagit prästen i hand (EE, Neder-Lappfors, Myro).

21. Då modern första gången efter nedkomsten går ut

under bar himmel, skall hon bära pa sig något 'vasst' (en

kniv, en sax eller dylikt) (EE, Neder-Lappfors, Myro).

22. Modern skall bära en stålkniv eller 'kronans mynt'

i fickan, -'tärt hon va tsyrktäiji' (tills hon blivit kyrktagen)

(TJ, Kb.y).

23. Modern skall om natten ha en psalmbok under huvud-

kudden, 'tärt hon let ta in se' (tills hon blivit kyrktagen)

(TJ, Kby).
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C. 'Kråsa' kan 'påsättas' ett barn.

1. Ett barn kan man 'kråsa' sålunda, att man obemärkt

tager barnet kring 'spisstandarin' eller spiseljärnet i stugan

(MA, Kby).

2. Vill man påsätta ett barn 'kråse', bör man länma

dörren öppen, eller åtminstone på glänt, då man går ur stugan

där barnet ligger. Därvid säges: Nu ska et grin som dören!

(OR, Kimo).

3. Man kan 'sätt gråt på bäne' sålunda, att man, da man

för första gången sett det nyssfödda barnet, lämnar stugu-

dörren öppen vid utgåendet och säger:

Lika mytsy som ja länma dörin J^pi,

så ska bänmiinin sta ypi! (EE, Lassila).

Det i denna uppsats ingående materialet har vid en systematisk

insamling av sjukdomsbesvärjelser och botemetoder av förf. upptecknats

i svenska Österbotten åren 1913—1917. Samlingarna förvaras i Svenska

litteratursällskapets i Finland folkloristiska arkiv i Helsingfors under

numrorna 218, 232, 253, 267 och 2S.'3. För de olika socknarna användas

följande förkortningar: SB Sideby, LF Lappfjärd, KR Kristinestads

omnejd, KN Korsnäs, PL Petalaks, FÖ Pörtom, MA Malaks, VÖ Vörå,

OR Oravais, JE Jeppo, EE Esse, NV Nedervetil, TJ Terjärv. — Samt-

liga i denna uppsats intagna bilder äro gjorda efter fotografier, tagna

av förf.



Magiska bruk och föreställningar i de isländska

släktsagorna.

Av

Emil Kråkström.

Bland de faktorer, som danade den forna nordbons karak-

tär och gavo hans liv dess särprägel, intog tron på gudar och

obetvingliga makter en framskjuten plats. Den antydes titt

och ofta i litteraturen i. Men vid sidan av de religiösa åskåd-

ningarna måste också de rent magiska tillerkännas en syn-

nerligen viktig ställning i fornskandinavernas föreställnings-

värld. Sagan om Grettir förmäler, att de sista ord hans moder

yttrade vid skilsmässan från sina söner lydde: »Tagen er i

akt för trolldom, ty det finnes litet, som är starkare än den.»"-

Nordniännen foro vida omkring, icke blott som \'ikingar

utan också som fredliga köpmän, och kommo därigenom i

beröring med andra folkslag; mänga uppehöllo sig också en

läng tid som väringar i dåtidens kulturstater. Det rader där-

för icke något tvivel om att många bland de föreställningar,

som dyka fram i sagorna, äro av främmande ursprung. I

synnerhet kan man antaga, att skandinaverna gjorde bety-

dande lan hos de närboende finnarna och lapparna, vilka hade

stort rykte om sig som magiker och fruktade trollkarlar.

Det heter också uttryckligen, att vissa nordbor inhämtade

kunskap i trolldomskonst hos lapparna.

' Vatnscl. saga kap. .3, Ki, 12: Njälssaga kap. .31, 7; 41, 16; (58, 0;

128, 1.3; Laxd. saga kap. 15, 17; 4.3, 30; 49, 4; .58, 5; Gtsla saga kap. 9, 22

o. s. v.

- Grettis saga kap. (i9, 7.
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Beträffande sagornas uppgifter i dessa frågor bör framhål-

las, att de äro många, men ofta nog alltför knapphändiga

och dunkla. Det talas synnerligen mycket om trolldom, men
sällan nänmes, huru den utövas och vilken metod som brukas.

1 fråga om detaljer äro skildringarna merendels otillfreds-

ställande.

För denna undersökning, som till största delen är av

deskriptiv art, har jag valt de sagor, som synts mig mest

givande bland gruppen »släktsagor», men därjämte hämtat

paralleller från andra områden, i

I. Det magiska ordet.

»Ord äro mäktiga att röra och leda människohjärtan,

men ännu större är den makt, som magien tillägger dem.»

rjetta uttalande av professor Martin P:n Nilsson ^ kan väl

tillämpas på den fornnordiska magien i avseende på den bety-

dande kraft denna tillskrev ordet och dess direkta inverkan

pä tingens natur. Några exempel från släktsagorna skola

belysa detta. Särskilt framstår Grettis öde såsom ett exem-

pel på förbannelsernas magiska verkningar.

Mot slutet av sin långvariga fredlöshet slog Grettir sig ned på

Drangey. Då råkade han ut för häxan E>unör, som slungade föl-

^ Anförda källor ur sagolitteraturen: Egils saga Skallagrimssonar,

Finnur Jönssons ed. 1894, Laxdéla saga, Kr. Kålunds edition 1896,

Eyrbyggja saga, Hugo Gerings edition 1897, Grettis saga Åsmundarsonar,

R. C. Boers edition 1900, Gisla saga Surssonar, Finnur Jönssons edition

1903, Brennu-Njälssaga, Finnur Jonssons edition 1908, Giinnlangs saga

Ormstungu, E. Mogks edition 1908, Vatnsdöla saga, Vald. Åsmundar-

sons ed. 1893, Följtsdola saga, Vald. Äsmundarsons ed. 1896, Viga-

Glams saga. Vald. Äsmundarsons ed. 1897, Vapnfiröinga saga, Vald.

Äsmundarsons ed. 1898, Föstbrodra saga, Vald. Äsmundarsons ed. 1899,

Kormaks saga Th. Möbius' ed. 1886, Bjarnar saga Hitdölakappa, Asm.

ed., Porfinns saga Karlsefnis, Asm. ed. 1902. Orvar-Odds saga, R. C. Boers

ed. 1892, Vplsunga saga. Oisens ed. 1906—8.

- Primitiv religion s. 133.
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jande ödesdigra förbannelse mot honom: »Nu uttalar jag detta över

dig, Grettir: vare du övergiven av all lycka och sällhet, av allt värn

och vett — ju mer dess längre du lever! Och väntar jag, att du
hädanefter skall fä än färre glädjedagar, än dem du hittills haft.» ^

Det förmäles, att den oförfärade kämpen ryste till vid trollkvinnans

ord och att han, upplyst om, från vem de olycksbådande orden

härstammade, utbrast: »Tvi denna gamla häxa, något hiskligare

kunde icke hända oss. Aldrig har jag blivit så hemsk till mods, som
vid de ord hon nyss sade, o(ph jag vet. att från henne och hennes

trollkonst skall något ont komma över mig.»

En till innehållet icke mildare förbannelse uttalade gengångaren

Glåmr över Grettir: »Du har hittills gjort dig frejdad genom dina

bedrifter, men hädanefter skall du endast få dråpmål och fredlöshet

av dem; och allt, vad du företager dig. skall bringa dig ofärd och

olycka. Fredlös varder du, och ständigt blir det din lott att dväljas

ensam. Den förbannelsen lägger jag även på dig, att du alltjämt

skall se dessa mina ögon framför dig, sådana de nu stirra, och skall

för den skull ensligheten synas dig ännu mera osäll. Allt detta skall

slutligen giva dig döden.» -

Om konung Haraldr gråfelds moder, Gunnhildr, berättas, att

hon vid skilsmässan från isländaren Hrutr, med vilken hon haft ett

kärleksförhållande, tog denne om halsen, kysste honom och sade:

»Om jag har så stor makt över dig, som jag tror, så lägger jag det

(den förbannelsen) på dig — J>å legg ek J^at ä v\ö fjik — att du

icke skall kunna hava något äktenskapligt umgänge med den

kvinna du önskar äga där pä Island, men väl med andra kvinnor.» ^

Sagan upplyser också om att denna Gunnhilds önskan gick i full-

bordan: Hriitr gifte sig efter sin ankomst till Island, men på hust-

runs anhållan utverkades snart laglig skilsmässa, emedan äkten-

skapligt umgänge mellan makarna visade sig vara en omöj-

lighet. *

Efter mordet pä porvaldr usvifrsson badö dennes män gär-

ningsmannen pjöstölfr »illa fara ok aldri prifaz.» ^ Då porvalds

folk närmade sig trollkarlen Svans gård, dit mördaren hade tagit

sin tillflykt, tog Svanr ett getskinn, svängde det över sitt huvud

' Grettis saga kap. 78, 13— 14. »

- Anf. saga kap. 3.5, 19—21.
^ Njäls saga kap. 6, 8.

* Anf. saga kap. 7, 7— 15.

^ Anf. saga kap. 12, 3. — Ett analogt uttryck användes i Vatnbd.

saga kap. 26 (Äsm. s. 65).
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och sade: »Må det bli tjocka, bländsken (eller: må ögonen bländas)

och olycka för alla dem, som efter dig söka». ^

Till förklaringen av detta bruk må anföras ett par andra

ställen ur sagolitteraturen.

Om en viss Gröa berättar Vatnsd. saga (kap. 38, Asm. s. 90)

följande: En afton, då solen gått ned, gick Gröa ut och gick mot-

sols kring sin gård, under det hon s^ide: »Svårt skall det bli att

motstå Ingemundssönernas lycka». Hon vände sig mot berget och

svängde ett getskinn (eller en duk), vari hon hade inknutit mycket
guld, och sade: »Fare nu, vad berett är» (ske nu vad ske skall).

Därpå gick hon in och stängde dörren efter sig. Och då rasade ett

jordskred över gården och alla omkommo.
Ulfhe(^inn och Hölmgongu-Starri överraskades på en resa

av ett oväder, som de ansågo vara framkallat genom trolldom. De
bådo då sin i trollkonst förfarne följeslagare Bårör styrfinn stilla

ovädret. Denne ålade dem att taga varandra vid handen och

bilda en ring. Därpå gick han tre varv motsols omkring ringen och

sade några ord på iriska, till vilka han bad dem säga ja. De gjorde

så. Sedan svingade han ett getskinn upp mot fjället, och ovädret

lade sig. -

Rörande betydelsen av svängningsakten framkastar Fin-

nur Jönsson förklaringen, att Svanr på detta sätt ville göra

sig själv blind, på det också hans fiender, förföljarne, skulle

bli bländade. ^ Denna uppfattning kan enligt Jönsson styr-

kas med flere exempel från den fornnordiska litteraturen,

men tyvärr lämnar den frågan om metodens användning i den

anförda situationen i ett icke mindre dunkel än Svanr sina

fiender. Jämföra vi emellertid bruket med de tvenne senare

anförda episoderna ur Vatnsdöla saga, kan knappast något

tvivel råda, att vi här ursprungligen ha att göra med en homöo-

patisk väderleksmagi, där getskinnet betecknar moln, dimma,

oväder etc. Medlet att gå motsols synes ofta ha förekommit,

när man velat inverka på väderleken. AuöbiQrg gick några

^ Anf. st. kap. 12, IG. — Min övtM-sättning i anslutning till Finnur

Jönssons.

- Vatnsd. saga kap. 47 (Asm. s. 12u).

^ Njåls saga kap. 12, l(j noten.
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^aiiger niotsuls kring huset, och vädret vart mildare, berättas

det i Gisla saga (kap. 18. 18— 19). A andra sidan blev ovädret

av sällsynt varaktighet, dä Droplaugssönerna hade gått runt

omkring templet medsols i stället för motsols (Fljötsdola saga).

Ännu må här anföras några exempel på önskningarnas makt.

1 Eyrbyggja saga omtalas en mångkunnig trollkvinna vid

namn Katla. Denna hade förlorat sin son genom en annan troll-

kvinnas ingripande, och hon uttalade då en kraftig förbannelse över

sin dödsfiende Arnkell. önskande, att han skulle drabbas av stora

olyckor genom sin fader, vilket också inträffade. '

Den i trollkonst förfarna Hallbjurn slikisteinsauga blev fast-

tagen efter en sejd och förd ut pa sjön för att dränkas. Hans sista

ord lydde: »Jag önskar, att porleikr härefter icke skall få glada

dagar på Kambsnes och att alla, som intaga hans plats, skola få

det svårt.» Denna önskan gick till stor del i uppfyllelse. -

Då Svartr såg. att Brodd-Helgi skulle bli hans baneman, sade

han: »Så stor olycka skall följa din ätt, att det skall spörjas i

alla tider, sa länge människor bygga och bo här i landet.» ^

Om det ännu erinras om de förbannelser, som uttalades

vid resandet av nidstång-*, torde det framgå, att ordet som
uttrycksmedel för onda önskningar spelat en icke ringa roll i

nordbornas magi.

Men det taladeordet kan även utan att direkt för-

bindas med någon ond vilja stundom betraktas såsom farligt;

detta synes i vissa fall gälla förtäljandet av drömmar.

En dröm av ovanligt kraftig skadeverkan omtalas i Ljösvet-

ninga saga (kap. 21. Asm. s. 73 f.). pörhallr hade en dröm och kom
till Finni för att berätta den. Men denne ville pä inga villkor höra

drömmen utan bad pörhallr begiva sig bort så fort som möjligt och

uppmanade honom att berätta drömmen för Guömundr. pörhallr

gjorde så. Sedan Guömundr lyssnat till drömmen, satte han sig till

hords, men nedföll plötsligt död. Hans broder Einarr sade då:

»Icke har din dröm, porhallr, liten kraft; och det har Finnis ett på
dig, att den. för vilken du skulle förtälja drömmen, vore döden nära.»

' Eyrb. saga kap. 20, 19.

- Laxd. saga kap. 37, 38.
•" Vapnfiröinga saga kap. 2 (Äsm. sid. 3).

* Se nedan s. 137 ff.
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Gisli Sursson ansåg förtigandet av en dröm vara ett medel mot
dess förverkligande. 1 Gisla saga (kap. 14, 7) säger han uttryck-

ligen: »Men jag förtaide icke någon av dessa drömmar, ty jag

ville icke, att de skulle gå i uppfyllelse.»

Goda önskningar, välsignelser, omtalas

ytterst sällan i släktsagorna. Något kan dock anföras.

olåfr påi hade uppfört åt sig en ny gård, Hjaröarholt. Då han

flyttade över dit, bad han Hoskuldr, sin fader, komma ut emot

honom med goda önskningar (egentl. lyckobringande ord). ^ Av
relationen synes framgå den uppfattningen, att Olåfr skulle bringas

lycka och välgång genom själva de ord, som fadern uttalade.

På ett annat ställe i samma saga (kap. 26, 6) läsa vi, att Hyskuldr

gav sin son en guldring och ett svärd jämte sin och sina fränders

lycka. Likaså heter det, att konung Haraldr och Gunnhildr vid

Öläfs bortresa bifogade sin lycka till all den vänskap de redan förut

visat honom. -

I dessa två sistanförda fall omnämnas visserligen inga

speciella uttalanden, men de böra likvisst tydas så, att lyckan

s. a. s. överräcktes medelst välönskningarna.

II. Eden.

I intimt samband med det närmast föregående står cdeii.

Enligt Westermarck bör eden uppfattas såsom en villkorlig

självförbannelse, varigenom människan nedkallar över sig en

olycka, i det fall att hon ej uppfyller, vad hon i eden lovat. ^

Eden är därför ursprungligen till sin natur och verkningskraft

magisk.

Vi skola här närmast uppehålla oss vid slutandet av fost-

brödralag, då eden härvid var av avgörande betydelse —
termen lydde också »sverjask i föstbrodralag».

1 Laxct. saga kap. 24, 12.

'^ Anf. saga kap. 21, 12.

^ Moralbegriffe II, s. 100.



Krdkström: Magiska bruk o. föreställn. i de isl. släktsagorna. 121

I Gisla saga (kap. O, 10— !;5), vilket ställe av Fiiiiuir Jöns-

son betecknas söm locus classicus för detta bruk, heter det,

att nian skar upp en jordtorva ^ ur marken pa sä sätt, att

bada ändarna alltjämt sutto fast. Torvan uppstöttades medelst

ett med matiiska tecken försett spjut, målaspjöt. De blivande

fosterbröderna trädde därpå under torvan, skuro sig till blods

och läto detta rinna samman i mullen, vilken de sedan rörde

ihop med blodet. Därefter föllo de alla på knä och svuro, att

var och en skulle hämna den andra som sin broder. De togo

alla gudarna till vittnen och fattade varandra i hand.

Rörande betydelsen av bruket att gä under en uppskuren

jordtorva, vilket också synes ha betraktats dels som gudsdom -,

dels som bevis pä förödmjukelse^, har ett skarpsinnigt, men
tämligen resultatlöst meningsbyte växlats mellan Nyrop och

Pappenheim. Den förre uppfattar ceremonien som en renings-

akt*, medan hans motståndare anser, att man här har att

göra med en symbolisk pånyttfödelse '^. En lyckligare lös-

ning synes mig Maurer^ ha givit frågan. Han säger: >)Sucht

man das gemeinsame Moment bei diesen verschiedenen Anwen-

dungsweisen eijier und derselben feierlichen Handlung zu

ermitteln, so ist es offenbar darin zu erkennen, dass durch

dieselbe ein zuvor abgelegter Eid bestärkt werden soll.» Denna
mening bekräftas på sätt och vis i Föstbrödrasaga (kap. 2

Asm. s. .")): »Pa skyldu f)eir gänga undir ?> järnarmen, ok var

f)at eiOr J^eirra.»

Enligt Gisla saga läto de blivande fosterbröderna sitt blod

flyta samman och blandade det med mull, varpå de knäföllo

^ Jaröarmen; men betyder egentl. halsring, sedan något kretsformigt,

här alltså halvkretsformigt.

- Laxd. saga kap. 18, 17.

^ Vatnsd. saga kap. 33 {Äsm. s. 81).

* »Ktudetrceet» i Dania I, s. 24—26.
^ »Zum gänga undir jaröannenv i Zeitschrift f. d. Philologie 24,

S. 157 ff.

• ;Das Gottesurtheilimaltnorwegischen RQQhio>\ Germania 19, s. 139 ff.
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och sviiro eden att hämna varandra som bröder. Här föregick

således blodblandningen eden; man ville vänta sig motsatt

ordningsföljd, vilken ock torde varit den vanliga. ^ Anmärk-

ningsvärd synes mig också själva blodblandningsprocessen,

som för visso ersatte de hos primitiva folk brukliga och vida

naturligare metoderna att dricka eller inympa varandras blod.

Och vartill tjänade niullen? Enligt en uppfattning, som utta-

lats av Finnur Jönsson, skulle blodblandningen antyda, att

fosterbröderna frän detta ögonblick betraktade sig som kötts-

liga, av samma blod framsprungna bröder. - Denna förklaring

verkar dock icke övertygande. Månne man icke har att söka den i

ett ursprungligare, med deprimitivafolkensföreställningarmera

överensstämmande åskådningssätt, som sedermera blivit före-

mal för omtydning och därigenom i betydlig mån fördunklats?

För att bekräfta en överenskommelse av en eller annan

art spelade handslaget en viktig roll. Vid sidan av vissa

formler var det så gott som oumbärligt för ett fördrags rätts-

liga giltighet. Handslaget betraktades härvid otvivelaktigt

såsom överföringsmedel för de ömsesidiga ederna eller vill-

korliga självförbannelserna. •'^ Ehuru denna uppfattning väl

småningom fördunklades, kvarstod likväl i många fall bruket

att fatta den andras hand, när någon ville ge sitt uttalande

bekräftelse. I Eyrbyggja saga (kap. 14, 4) säger Snorri godi:

>)Rétt fram hondina ok handsala mér landit» — överlämna

mig jorden medels handslag. Samma stora betydelse tillades

handslaget vid överlåtande av en saks avgörande åt en

annan-*, vid beslut om holmgang'', vid alla slags rättsförhand-

lingar^ o. s. v.

^ Se Westermarck, Moralbegriffe II, s. 177 f. och 450; jfr I, s. 4<S2 f.

och II, s. 177 f.

- Ghla saga kap. G, 1 1 noten.

^ Edv. Westermarck, Moralbegriffe I, s. 482 ff; II, s. 12G.

* Egils saga kap. 78; Eyrb. saga kap. 27, 14.

^ Egils saga kap. 65, IG.

« Njäls saga kap. 145, Gl; l 17, 11; 148, .3.
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Genom handslaget trädde kontralientcrna i omedelbar

beröring med varandra, och denna beröring hade t. ex. vid

-fostbrödraeden» sin särskilda innebörd. jMen även genom en

mindre omedelbar sådan kunde man påverka den andra.

Den trollkunniga Pördis bad Porkell Krafla taga pa sig hen-

nes svarta kapa och en stav i handen. Därpå skulle han gå till

GuOmunOr och sia denne med staven tre ^ gånger pa vänstra

kinden. Porkell gjorde sa och berövade härigenom Gu(>nuin»>r

fullkomligt minnet. Efter en tid återgav han väl Gu('^munOr

minnesförmagan genom att beröra hans högra kind på samma

sätt. -
1 Kormaks saga (kap. 1) omnämnes en framsynt kvinna,

som kunde förutsäga, huruvida en kämpe skulle falla eller

segra i en strid, hon behövde för detta ändamål endast beröra

honom med sin hand.

.Ännu en omständighet förtjänar kanske att beröras i

samband med edens magiska betydelse. Olika medel använ-

das för att höja verkningskraften av en uttalad förbannelse

— villkorlig eller kategorisk. Än ikläder man sina ord en

viss form. t. ex. rimmets, än inblandar man namnet pa ett

heligt väsen, en gud, i sitt uttalande. Men det händer också,

att man i samma syfte vänder sig till heliga ting. 1 sädana

fall sätter man sig gärna i materiell beröring med föremålet

ifråga. \'i avlägga ed med fingrarna pä bibeln, katolikerna

använda för samma ändamål krucifixet; forntidens nordbor

svuro med handen pä en öppen ring av silver, som kallades

stallahringr på grund av sin plats på en i templet befintlig

upphöjning, »stalli», liknande ett altare^. Denna ring skulle

hovgoden medföra pä sin arm till alla folkmöten; det var av

synnerlig vikt, att ringen före edgången invigdes genom ned-

^ Tretalet spelar in här liksom överallt i den nordiska magien. S. 118

nämndes, att Bårdr styrfinn gick tre varv motsols, flere exempel kunde

ännu anföras från sagorna.

- Vatnsd. saga kap. 44 (Asm. s. 114—115).

2 Eyrb. saga kap. 4, 7.
'
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Sänkning i ett offerdjurs blod \ Som redan antyddes, är grän-

sen mellan magi och religion i dessa fall särdeles flytande,

men likväl vill det synas mig, som om edens ursprungliga,

magiska karaktär överallt lyste igenom.

III. Trollsången.

Liksom verkningarna av de uttalade orden, förbannelserna

eller välsignelserna, enligt fornnordiskt åskådningssätt kunde

taga stora dimensioner, sä tillmättes också de sjungna orden,

trollsångerna, en icke ringa magisk kraft. Här var det själva

Odin, som var mästaren. I runsången (Håvamål 164—165)

uppräknar Odin allt vad han kan åstadkomma med sin konst.

Vid undersökningen av vad släktsagorna veta berätta

om trollsången kommer man snart under fund med att denna

var synnerligen intimt förbunden med den art av trolldom,

som kallas sejd, ja man blir benägen att betrakta den som ett

av huvudmomenten i detta egendomliga magiska bruk, varom

man f. ö. vet ganska litet, beroende på den iögonenfallande

förbehållsamhet källorna härvidlag iakttaga. ^

Sejd utövades i olika syften, men oftast i avsikt att
skada. I Laxd. saga (kap. 37, 25—30) omtalas en sådan:

Kotkell, Grima och deras söner drogo hemifrån och styrde

kosan till Hruts gård, där de anställde en stor sejd. Men då

de stämde upp trollsångerna, kunde de, som voro inne i huset,

icke rätt förstå, vad det betydde, men vackra voro sångerna

att höra. Hrutr ensam kände deras innebörd och befallde,

att ingen skulle se ut den natten och att alla skulle hålla sig

vakna, om de blott kunde, så skulle sejden icke skada dem.

Likväl insomnade alla utom Hruts son, Kari, som icke fick

någon ro; sejden gällde främst honom. Han sprang upp, såg

^ Viga-Gliims saga kap. 25 (Äsni. s. 73); R. Keyser, Efterladte Skrif-

ter II, s. 388.

2 Jfr Heimskringla, Finniir Jönssons eciition I, kap. 7.
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ut ocli irick fram mot sejdplatsen, varvid han genast ned-

föll död. 1

En särdeles viktig roll spelade sejden vid förutsä-
gande av framtida händelser. Kvinnor, som

voro kunniga i detta värv, V{>hn\ drogo kring landet och hade

stort anseende (se Orvar-Odds saga kap. 2, 1 not). En sådan

finsk volva omtalas i \'atnsd. saga (kap. 10, Äsm. s. 26); ^

en annan är den i Orvar-Odds saga^ skildrade volvan och

sejdkonan HeiOr, som hade med sig ett följe (raddliö, »sän-

gartrupp>>) bestående av 15 gossar och lika många flickor.

')Pat var raddli(> mikit, |)viat f)ar skyldi vera kveOiandi mikil,

sem hon var.'>

Den utförligaste och tillika intressantaste skildringen av en sådan

volva och hennes operationer erbjuder otvivelaktigt en grönländsk

saga. E>orfinns saga karlsefnis (kap. 3, Äsm. s. 9— 12). Här få vi

en detaljerad beskrivning av spåkvinnans dräkt, utrustning, mot-

tagande och uppträdande; endast i fråga om förberedelserna till

sejden är skildringen knapphändig — helt visst pa grund av ned-

skrivarens okunnighet härom — , och vi få nöja oss med hans med-
delande att J>orbJ9rg, så hette volvan, bar sina trollmedel i en

skinnpung vid sidan, varjämte vi lockas till antagandet, att hon

^ De här nämnda sejdmännen bragte också {»ördr Ingunnarsson

om livet genom att de framkallade ett oväder medels sina trollsånger

(hardsnuin frodi; [>at våru galdrar: Laxd. saga, kap. 35, 38—41). Såsom

exempel på magiskt skadebringande sejd må vidare anföras följande.

t>orgrimr nef fick i uppdrag att medels sejd åstadkonnna, att l>orgrimr

t>orsteinssons baneman icke skulle få någon hjälp eller ro i landet. Sejden

utfördes på »trolldomsvis med all djävulsk ondska» och hade åsyftad

verkan. (Gisla saga kap. 18, 2—3; kap. 20, 8). Likaså berättas, att Gunn-

hildr lät utöva sejd, i syfte att Egill Skallagrimsson aldrig skulle få ro på

Island, förrän hon såge honom. Följden var. att Egill blev mycket ned-

stämd till mods och beslutade att lämna landet. (Egils saga kap. 59,

8—11). Medels sejd gjorde också I>orveig Kormakr likgiltig för hans

fästmö (Körmaks saga kap. 6).

- Finnarna hade rykte om sig att vara särdeles skickliga i trolldoms-

konst. 'Finsk' bör här tagas i betydelsen 'lapsk'.

^ Denna saga räknas till den mytisk-romantiska sagogrupp, som
kallas lygisogur, men uppgiften torde likväl få betraktas som tillför-

litlig ur materialets synpunkt.
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behövde natten för de förberedande ceremonierna. Vidare lieter det

i sagan, att I>orbjorg behövde några kvinnor, som kunde de för

sejden nödvändiga sångerna, kallade varötok{k)ur. Guöriör kunde

en sådan sång och sjöng den så väl, att många naturandar, måttu-

rur», som icke velat vara spåkvinnan lydiga, enligt hennes utsago

nu hade infunnit sig för att lyssna till sången. Hon (porbjorg)

sade sig också efter sången se många ting, vilka förr hade varit

henne och andra förborgade.

Det vill nästan synas, som om spar av kristen denionologi

skulle spela in här —• handlingen försiggår i kristen tid —

,

ehuru det är vanskligt att avgöra, vad slags andar här åsyftas. ^

Huru därmed än förhäller sig, är dock sagans relation av stort

intresse på grund av den betydelse, den tillägger trollsången

vid sejdens utövande, vilken betydelse också, ehuru kanske

icke sä påtagligt, framgår av det anförda. ^

En trollsång med enastående verkningar kan anföras från

pörleifs f)åttr jarlsskålds (Islendinga f)éttir s. 391 f.). En man vid

namn pörleifr kom till Håkon HlaAa-jarl i Norge och anhöll om att

få framsäga ett kväde. Han fick lov därtill. Början av kvädet,

vilket har blivit kallat Jarlsnidet, behagade jarlen, men ju längre

det skred fram, desto oroligare blev denne, ty en olidlig kläda spred

sig över hela hans kropp; svårast var han dock ansatt vid länderna.

På alla de ställen man kunde, lät han riva sig med kammar (bors-

tar?), men då detta icke var möjligt överallt, lät han slå tre knutar

på en lärftsduk och bad därpå två av sina män att draga denna
strigaduk mellan hans lår. Slutligen uppmanade den nödställda

jarlen I>örleifr att avbryta kvädet. Denne gjorde så, men upp-

stämde i stället en sång av annan innebörd, I>oku-visur, vari han

framkallade mörker från östan och västan. När det hade blivit

mörkt i salen, tog han åter upp Jarlsnidet, och då kvad han den

sista och kraftigaste tredjedelen, försattes allas svärd i hallen

i rörelse utan att någon kunde hejda dem; detta blev mänga mäns
bane. pörleifr försvann själv genom lyckta dörrar. Då jarlen,

som under tiden fallit i vanmakt, igen kom till medvetande, fann

han, att han icke gått fri för nidets verkningskraft. Allt skägg

ävensom håret på ena sidan av huvudet hade lossnat, och det

växte aldrig upp sedan.

^ Jfr Alfred Lehniann, Övertro og Trolddom 1, s. 120.

- Jfr Magnus Oisen, »VarAIoknr» i Maal og Minne IVUG.
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En högst märklig nordisk trollsang genom vilken lmi

konung vid namn Hringr tvingas att frigöra sin son Hcrrauc^r

ocli dennes vän Bösi, omtalas i en saga, soni är uppkallad

efter den sistnämnde. Bösa saga är visserligen ganska ung

och från kristen tid — den omfattar den långa tidrymden

14— 17 århundradet — . men den här åsyftade sången är tvivels-

utan tagen direkte ur folktron och fotar sig synbarligen pa

muntligtradition. Enligt sagan erfor Bösis fostermoder Busla,

att de båda fostebröderna ^ råkat i fångenskap, och hon kom dem

till bistand i trollsangen Buslubon. Här följa några av stroferna

i fri översättning.

Må vättarna förvilla sig, och må under ske, må klip-

porna skaka, och jorden bringas ur dess lopp, ma svåra

oväder uppstå och underbara ting inträffa, så vida du icke.

konung Hringr, ger HerrauAr fri och bringar Bösi hjälp.

Till den grad skall jag pressa ditt bröst, att huggormar
skola gnaga ditt hjärta, att dina öron aldrig skola höra och

dina ögon skola vrängas ur sitt läge, så vida du icke hjälper

Bösi och glömmer din fientlighet till HerrauAr.

.Må tömmarna komma i oordning om du rider, ma häs-

tarna bli halta och tröttas, och må alla vägar och gång-

stigar raka trollen i händerna, om du icke o. s. v.

Du ma vila dig vid halnielden, sitta i högsätet ellei

vistas pa skepp, ständigt skall du se svåra syner. Vill du

hava mans gamman med en kvinna, skal! du icke hitta

rätta vägen.

Troll och alfer, i trolldom förfarna nornor och bergs-

jättar må bränna dina hallar, ma rimtursar förfölja dig och

hästar trampa dig under sina fötter. Må allt vända sig mot
dig och stormar driva dig. Och ma olycka drabba dig, om
du icke uppfyller mina önskningar.

Efteråt stämde Busla upp en annan sång, Syrpuvers, varav
följande fragment finnes: Här komma sex män (runor),säg du mig
deras namn, alla obundna, som jag vill visa dig: fullgör du ej upp-

maningen, sä att det synes mig rätt, då skola hundar ihiälgnaga

dig, och din själ skall sjunka till dödsriket.

Därpå följer en serie magiska runtecken.

' Se E. Mogk, Geschichtc der norwegisch-isländischen Literatur s. 292.
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IV. Trollrunor.

Runorna voro icke blott uttryck för ett rationellt vetande

utan också för ett magiskt och fattades ofta i betydelsen troll-

domskonst, 1

Vilka vittnesbörd giva da sagorna om runornas använd-

ning i magien?

I Grettis saga (kap. 79, 2—4) omtalas, huru den trollkunniga

P>uriör preparerade en trädrot för att medels denna bereda Grettis

ofärd: f»uridr fann en trädrot — märkas bör, att roten redan i och

för sig är av en särskild betydelse vid utövande av trolldom - —

,

befallde sina följeslagare att tälja den glatt, riste runor på roten,

stänkte sitt blod i runorna och kvad galdrar över dem samt gick

därpå baklänges och motsols runt om trästycket, därvid fram-

sägande många trolldomsord. Sedan lät hon kasta det i havet och

bad det driva ut till Drangey för att bliva Grettir till stort men. Det

var pålandsvind, men likväl drev roten med säker fart bort mot ön.

Då Egill Skallagrimsson en gång bevistade ett dryckesgille,

blandade värden Bårör gift i drycken och lät bära den fram till

gästen. Egill tog emot dryckeshornet, stack sig med kniven i han-

den, ristade runor på hornet och besmorde dem med sitt blod.

Därpå kvad han en sång. Följden var, att hornet sprack sönder

och drycken rann ned i halmen på golvet. '^

Om samme Egill berättas, att han på en resa till Värmland
kom till en man, kallad l>orfinnr, vars dotter blivit förhäxad medels

runor, ristade på en valbard. Egill läste runorna och fann dem vara

orätt ristade, varför han skar bort dem och brände hela barden.

Därvid kvad han:

Runor man ej skall skära,

förstår man dem ej att tyda.

Mörka runor mången
mans förstånd har villat.

På den släta barden

såg jag tio tecken.

De ha vållat kvinnan

kvidan långa tider. *

1 Jfr M. Oisen, Om Troldriiner, Fordointinia II.

- Jfr Corpus poeticum boreale II, s. 572.

* Egils saga kap. 4 1, 8— 10.

* Översättningen efter N. M. Petersen.
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Sedan ristade Egill andra runor och lade dem under flickans

huvudkudde, varefter hon snart tillfrisknade. ^ 1 kap. 76, 3 bekräf-

tas ytterligare, att de oriktiga runorna just pa grund av denna
egenskap vållat flickans sjukdom. Det heter nämligen, att man-
nen, som ristat dem, hade friat till flickan men fått korgen; då fann

han pä att rista henne älskogsrunor, mamunar; »en hann kunni [jat

igi» och påförde henne därigenom sjukdomen.

I Egils kväde säges det, att runorna voro tio. Prof. Oisen ^

har medelst paralleller från runinskriptioner sökt ådagalägga,

attnäninda tal spelat en viss roll inom skyddsmagien och jäm-

för det med fingrarnas sammanlagda antal.

Svärdet Gråsiöa, som alltid medförde seger åt den, som
bar det i strid, brast i en kamp och omsmiddes av häxmästaren

Porgrimr nef till ett spjut, varjämte det försågs med magiska

tecken, mål, troligen trollrunor. ^ Det blev ett mdlaspjöt

av samma art som de, vilka användes vid ingåendet av fost-

brödralag. * Att runor fordom verkligen ristades på spjut

bevisa fynd, som gjorts i olika trakter av Europa. '

Även vid resandet av nidstång ristades runor ^, vilka

otvivelaktigt hade till ändamål att stegra förbannelsens verkan

och göra den så varaktig som möjligt.

V. »Det onda ögat.»

Tron på »det onda ögat» intar en synnerligen bemärkt plats

magien." Föreställningarna om den ondskefulla blickens

^ Egils saga kap. 72, 10—17.

2 »En indskrift med celdre runer fra Fleksand i Nordliordland s. 38.—
Jfr E. Westermarck, »Magi och ornamentik i Marocko» i Finsk tidskrift,

december 1904 s. 415 f.

^ Gisla saga kap. 11, 3.

* Gisla saga kap. 6, 10; se nedan s.

^ Ludv. F. A. Winimer, Die Runenscfirift s. 57—61.

« Se nedan s. 173 f.

' Jfr S. Seligmann, Der böse Blick II, s. 471 f.; W. Wundt, Völker-

psychologie I, s. 105.

9
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fördärvbringande kraft äro utbredda över en stor del av

jordklotet — för Europas vidkommande främst i Medelhavs-

gebitet. 1 För nordbon ha de icke heller varit främmande.

Bevis härpå kunna anföras såväl från den äldsta litterära pro-

duktionen i Norden - som ur våra dagars folktro.

I Laxdöla saga (kap. 38, 5-—9) omtalas, huru Stigandi, som till-

hörde en familj, vars alla medlemmar voro förfarna i trollkonster,

genom en kvinnas list råkade i sina förföljares händer. De togo

en säck och drogo den över stigmannens huvud. Men det fanns ett

hål på säcken, och Stigandi kunde se genom detta över till andra

liden (sluttningen på motsatta sidan av Hundadalen). Där låg ett

vackert, gräsbevuxet jordområde, men plötsligt var det, som om
en virvelvind hade farit fram och upplöjt hela fältet, så att intet

gräs växte där sedan.

Den andra brodern, HallbJ9rn, med vilken det förfors på samma
sätt, fördes ut på sjön för att dränkas. Dessförinnan tog man
dock påsen av hans huvud, och det heter, att han därvid riktade

sina skelande blickar mot landet samt att »augnalag hans var ekki

gott.» ^

Under sådana förhållanden var det naturligt, att man så

vitt möjligt sökte skydda sig mot dylika personers skade-

bringande blickar, vilket också framgår av berättelsen om
bröderna Hallbjorn och Stigandi. Samma försiktighets-

åtgärd företogs med trollpackan Geirriör* och häxmästaren

Porgrimr nef^. V^lsunga-sagans Svanhildr, som hade så skarpa

ögon, att endast få vågade »at sia undir hennar brynn», blev

bunden i borgporten, varpå hästarna drevos mot henne. Men då

hon såg upp, tordes hästarna icke trampa på henne. När Bicke

1 S. Seligniann, anf. a. I, s. 12 ff.

2 Se Magnus Oisen, Valby-amulettens runeindskrijt {Christiania Vi-

denskabsselskabs Forhandlinger 1908, n:r 6) s. 17.

3 I Jon Arnasons pjödsögur og JEjintyri (1862—64) I, s. 250 f. omtalas

den trollkunniga JårngerAur. Hon anfölls av en hund och blev ihjäl-

riven. Döende stirrade hon på hunden, och hennes blick var så skarp, att

djuret upplöstes i stoft.

^ Eyrb. saga kap. 20, 16.

^ Gisla saga kap. 19, 3.
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Säg detta, föreslog han. att en säck skulle dragas över hennes

huvud; så gjordes också, ocli efter detta lät Svanhiidr sitt

liv. 1 Ännu flere belägg på bruket ifråga kunna plockas fram

från isländsk litteratur. - I Danmark har man i kärrmarker

funnit lik av personer, vilka synas ha blivit behandlade på

ovananfört sätt. ^

Stridsvapnet och rustningen spelade en övermåttan viktig

roll i nordbons liv. Därför omtala också sagorna ett flertal

svärd, spjut och sköldar, vilka voro utrustade med utom-

ordentliga, övernaturliga egenskaper; de underlåta icke

heller att meddela, att dessa förträffliga egenskaper i de flesta

fall hade sin rot i magiska procedurer.

Ett sådant till sin natur ganska egenartat vapen var svär-

det Skofnungr *, vid vilket stränga föreskrifter voro bundna.

Bland svärdets egenheter nämnas, att solen icke finge skina

på dess hjalt och att det icke tålde att dragas i kvinnors åsyn.

Sistnämnda omständighet ger vid handen, att kvinnoblicken

i och för sig ansågs verka ofördelaktigt på svärdets klinga.

Något med detta analogt exempel har jag icke lyckats uppleta

i sagolitteraturen, men jag antar, att förklaringen bör sökas i

den hos nordborna liksom hos andra folk förhärskande upp-

fattningen att kvinnan i allmänhet mera än mannen är utrus-

tad med och betjänar sig av magiska krafter. ^

Men i fråga om islänningarna har det redan framgått, att

också män kunde komma ofärd åstad medels ett ondskefullt

ögonkast.

^ Vplsunga saga, Oisens edit. kap. 42, s. 107.

2 Heimskringla (Haralds saga hårf. kap. 32, F. Jönssons edition s.

14(1 f.); Amason, I»jödsögur II, s. 420, 431, 442.

^ Seligmann, Der böse Blick II, s. 284 f. där exempel på denna metod
anföras från Estland och Grönland (ännu så sent som 1828).

* Laxd. saga kap. 57, 13; Kormaks saga.

» Jfr H. Feilberg, »Der böse Blick in nordischer Uberlieferung» i

Zeitschrift d. V. f. Volkskunde 11, s. 307, 312; K. Rob. V. Wikman, »Tabu-

och orenhetsbegrepp i nordgermansk folktro om könen» i Folkloristiska

och etnografiska studier II, s. 1 ff.
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Denna förmåga tog sig oftast uttryck i dövandet av motkäm
pens svärd. Ett exempel därpå meddelar Gunnlaugs saga Orm-
stungu (kap. 9, 11—14). Gunnlaugr utmanade den våldsamma
vikingen I^örormr till envig i England. Före striden erhöll han ett

dyrbart svärd av konungen jämte rådet att dölja det, tills kampen
börjat. Därförinnan borde han visa motståndaren det svärd han

annars brukade, ty våldsmannen kunde döva egg. Då pörormr
hade sett på Gunnlaugs svärd, sade han: »Detta är obetydligt;

sådana vapen fruktar jag icke.» Men Gunnlaugr drog fram det

svärd konungen skänkt honom och gav vikingen banesåret. I

Fljötsdola saga (kap. 33 Asm. s. 138) berättas, att Grimr använde

två svärd vid holmgång, emedan motståndaren Gauss ägde för-

måga att döva egg. I anförda exempel säges det uttryckligen, att

den magiska kraften, som förtar svärdet dess bett, ligger i blicken.

Vatnsdöla saga (kap. 29) omtalar en man vid namn Porgrimr

skinnhufa, som var synnerligen förfaren i trolldom. Under en

strid misstänkte dennes fiender, att han vållat, att deras utmärkta

vapen icke gjorde tjänst, men de kunde icke märka I>orgrimr bland

motståndarna. De sökte honom och funno honom avsides från strids-

platsen. Han hade dragit sig bort ur striden och meddelat sina

vänner, att han på sä sätt kunde gagna dem mera än i kampen.
Vid fiendernas annalkande flydde 5>orgrimr, men en av dem kom
så nära, att han kunde hugga bakkroppen av honom med det förut

obrukbara svärdet.

Också beträffande denna skildring kan man med all sanno-

likhet antaga, att Porgrimr gjorde fiendernas vapen slöa

genom att stirra på dem från sitt bakhåll. Då han vid flykten

vände bort sina ögon, var förtrollningen bruten, vilket förkla-

rar, att Porgrimr själv kunde såras.

Tröllkonan Kerling griper in i de händelser, som skildras i

Gull-l3Öris saga 1. Det heter om henne, att låsen sprungo upp,

där hon nalkades. Vid en strid kunde hennes fiender icke få sina

vapen att giva sår. »Då såg puric"^ drikkinn, att Kerling gick över

gräsplanen mot husets baksida och att hon hade kläderna upp över

ryggen, men lutade huvudet nedåt, så att hon kunde se molnen

mellan sina fötter.» Att det i förevarande fall var Kerlings blickar

som inverkade på fiendernas vapen, är icke uttryckligen sagt, men

^ Kåiunds uppl. kap. 17 (s. 38).



Krdkström: Magiska bruk o. förestalin. i de isl. släktsagorna. 133

det framgår likväl ganska tydligt av skildringen. ^ \i återkomma
till seendet mellan fötterna.

Svårare ställer det sig i andra fall att avgöra, huruvida det

hör tillskrivas ett par ondskefulla ögon eller någon annan

magisk kraftkälla, att ett vapen plötsligt upphör att motsvara

<in bestämmelse. Så heter det t. ex. i Egils saga (kap, 6,5, 24

t». 28) kort och gott, att »sverdit beit ekki'>, emedan Atli »deyf{De

eggjar». Och detta avgörande blir sa mycket svårare, som

man vet, att också andra förfaringssätt tillgrepos i samma
syfte. I Gull-Pöris saga kap, 10 (Kålunds edit, s, 22) säges,

att Askmadr blåste på eggen; här tillskrives alltså andedräk-

ten samma förmåga som blicken i de förut anförda fallen, -

Men icke endast den levandes, utan även den dödes blick

kunde vara skadlig, I sagorna omnämnes flerfaldiga gånger,

att man sorgfälligt undvek en avliden persons blick, i all syn-

nerhet om den döde hade haft en våldsam karaktär eller gjort

sig skyldig till missdåd, så att man kunde vänta ont av honom.

Ett belysande exempel härpå skänker oss Eyrbyggja saga. ^

I>örölfr med tillnamnet b(Pgijötr var död. Då gick Arnkell, hans

-on, in i stugan, närmade sig J>örölfr bakifrån och bad alla akta sig

för att träda fram till den döde, innan man hade ägnat honom
nåbjargir (likhjälp). ^ Därpå svepte Arnkell en duk omkring pörölfs

huvud och förfor med honom som sed var.

Likadana uppgifter om nåbjargir lämna Egils saga '" och Njä-

la. * I den senare kommer dock något till. H-iskuldr Njålsson

^ Maurer har uttalat denna uppfattning, likaså Kahle, Zeitschrift

(/. V.
f.

Volkskunde 13, s, 214 f,

- En verkan i motsatt riktning tillägges andedräkten i Kormaks

saga kap. 9. Eller tjänade den blott till att frauikaila ormen ur den vid

hjaltet bundna påsen?

' Kap. 33, 11,

* Härmed förstods att tillsluta likets ögon, läppar och näsborrar.

Weinhold anmärker, att hjälpen synbarligen mera gällde de levande mot

det fördärvbringande inflytande man tillskrev den avlidnes öppna ögon,

mun och näsa, än den gagnade den döde. K. Weinhold, Altnordisches

Leben s. 474.

ä Kap. 58, 15.

• Kap. 98, 25—27.
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hade blivit överfallen och dödad. Vid tal om nåbjargir sade hans

moder att hon utsett Skarpheöinn, sin andra son, att utföra

detta. Och litet senare yttrade hon: »Åt dig, Skarpheöinn, över-

lämnar jag att hämna din broder, och jag hoppas, att det skall

gå dig väl, och väntar, att du skall lägga dig mycken vinn därom,

ehuru han icke var född i äktenskap.»

Av de två senast anförda yttrandena har man dragit slut-

satsen att den, som verkställde nåbjargir, var förpliktad att

åtaga sig hämnden, om den döde fallit för annan mans hand. ^

Detta antagande bekräftas på sätt och vis genom en uppgift

i Gisla saga (kap. 13, 8) att den, som drog vapnet ur den

fallnes sår, var skyldig att hämna honom. ^

I idéförbindelse med det föregående står otvivelaktigt det

redan antydda förhållandet att häxor vid vissa ceremonier

plägade se sig mellan fötterna.

Vatnsdöla saga- berättar, att trollpackan Ljöt och hennes

son Hrolleifr kommo mycken ofärd åstad. Bland sina missdåd

kunde Hrolleifr också räkna mordet på en storman Ingemundr.

Dennes söner begåvo sig till Ljöts och hennes sons uppehållsort

för att söka hämnd för sin fader. Då de kommit fram, sågo de en

vidunderlig gestalt, som närmade sig. Det var Ljöt. Kläderna

hade hon kastat upp över huvudet och gick baklänges sträckande

fram huvudet mellan sina ben. Avskyvärda voro hennes blickar,

vilka hon som ett troll kastade på dem. Hrolleifr blev dödad, men Ljöt

försäkrade efteråt, att om icke Ingemundssönerna hade varse-

blivit henne, innan hon såg dem, skulle hon ha förvandlat hela

omnejden för dem och gjort dem alla galna, så att de skulle ha

lupit omkring som vilda djur. *

^ Kr. Kålund, »Faniilielivet på Island» i Aarboger for nord. Old-

kyndighed 1870, s. 367); Finnur Jönsson, Brennu-Nfålssaga kap. 98,

26 anm.; R. Keyser, Efterladte Skrifter II, 2, s. 127.

2 En annan uppfattning i fråga om nåbjargir och hämnden uttalar

Weinhold: »Bei erschlagenen vollzog derjenige die Handlung, welcher die

Raclie iibernam.» Anf. a., s. 171.

•' Kap. 26 (Asm. s. 61 o. 65).

* Samma händelse omtalas i Landn. Ill, I {I si. s. 1, 179 f.).
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Feilberg ser i Ljöts ställning ett syiiipatetiskt moment:

liksom för trollkonan skulle hela trakten te sig omvälvd för

Ingemimdssönerna. ^ Men Feilberg finner icke förklaringen

tillfredsställande och fullt tillämplig i andra fall, varför han

framkastar hypotesen, att den trekantiga öppning, som

bildas av benen och marken, enligt folkföreställningen skulle

förläna blicken magisk kraft: »Man guckt dadurch, wie durch

ein Schliisselloch in das verschlossene Zimmer und sieht, was

dem Menschenauge sonst verborgen ist.» '^ Som stöd för sin

uppfattning anför Feilberg föreställningar från olika håll.

Enligt några av dessa kan man i ställningen i fråga få se huld-

ror, häxor eller sin tillkommande, enligt andra befriar den

från trollkraften i förbannelser, från sjukdom m. m.

En annan — ehuru icke heller den fullt direkt — bekräf-

telse pa att Feilberg kommit sanningen ganska nära lämnar

sagolitteraturen. Under sina äventyrliga färder kom Grettir

en gång till fjället Skjaldbreiör. Där reste han upp en flat sten

(häll) samt knackade ett hål i den. Och han sade, att om
man lade ögat till detta hål, man kunde se ned i den bergs-

klyfta, som ledde till Pörisdal, vilket under vanliga förhål-

landen tyckes ha varit omöjligt. ^ B. Gröndal anför i sin upp-

sats '/Folketro i Norden») ^ ett flertal exempel hörande till denna

föreställningsgrupp: genom att titta i nyckelhålet på en

kyrkdörr blir man framsynt; slår man ut en kvist från en

likkista och ser genom hålet, får man se häxdans; tittar man

mellan seltyget på en häst, som drar en likvagn, kan man fa

veta, huruvida den avlidna haft med djävulen att göra —
i sa fall sitter en svart hund bakpå vagnen — o. s. v. Gröndal

anser betydelsen av att se genom ett hål ligga däri, att betrak-

taren på så sätt avskiljer sig från »Omverdenen og concentrerer

Synet for Aandeverdenen,» vilken uppfattning upprepas av

Feilberg.

1 Zeitschrift d. V. /. Volkskunde, 11, s. 426.

2 Anf. upps. s. 429.

3 Grettis saga Asmundarsonar kap. 61, 13.

* Annaler f. nord. Oldkyndighed 1863, s. 138 f.
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En av de nrånga holnigångsskildringarna omnämner en

ceremoni, som för tanken tillbaka på Ljöt. I Kormaks saga

kap. 10 heter det: »Det var holmgångslag, att det skulle finnas

en matta, jelör, fem alnar i fyrkant, och den skulle hava öglor

i hörnen. I dessa öglor skulle man slå ned pluggar, försedda

med ett huvud i ena ändan; de kallades tjpsnur. Den, som

ställde dessa tjpsnur i ordning, skulle under arbetet intaga en

sådan kroppsställning, att han såg himmeln mellan sina fötter,

samt hålla i örsnibbarna i det han framsade den trollformel,

som sedan brukades i offerförrättningen, tjQsnublöt.

Magnus Oisen, som i en intressant uppsats )>TJ9snur og

tJ9snublöt» 1 gjort ett försök att på etymologisk väg bringa

ljus över dessa tjpsnur, har kommit till slutsatsen, att ordet

går tillbaka på en obelagd stamform *tersnön av sanmia rot

som fht zers, ags teors, 'phallos'. Kormakssagans tjpsnur vore

således enligt Oisens förmenande små fallosformade trä-

pluggar, vilkas övre ända utskärs i formen av ett huvud.

Deras betydelse var »indviende og vaernende, ligesom det

phalliske fica-tegn er det av de sterkeste og (mod det onde

oie) mest anvendte prophylaktiske midler i Middelhavslan-

dene.»

Rörande den kroppsställning, som var förbunden med
tj9snurfästandet uttalar Oisen på ett annat ställe ^, att man i

Norden sedan gammalt värnat sig mot »det onda ögat» genom

att visa den blottade bakkroppen, och anser, att denna övertro

har beröringspunkter gemensamma med användningen av

fallos som profylaktiskt medel. Av Feilberg och senare Selig-

mann anföras ett flertal exempel på att ovanberörda magiska

metod hos flera folk anses medföra önskade verkningar. ^

Slutligen kan anföras, att en lutande kroppsställning i vissa fall

uppfattades som nid. ^

1 Ark. /. n. fil. 26, s. 3-12 ff.

- En indskrift med celdre riiner fra Floksand i Nordhordland $. 39.

' Der böse Blick I, s. 174.

* Bjarnar saga HUdölakappa kap. 17 (Äsm. s. 39); »I>eir stöcVi liitir»

o. s. v.; se även Gisla saga kap. 2, 21.
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VI. Nidstången.

Bland de gamla isländarna hade en persons rykte sär-

deles mycket att betyda för hans välfärd. Lagarna voro

ofullständiga, och mänga handlingar föllo utom deras myn-

dighet. Därför var den allmänna meningen om ens person

och företag icke att åsidosätta, i synnerhet i frågor, där lagen

teg. Sådana handlingar, som icke nåddes av lagens dom eller

icke straffades nog, belades med nid eller allmänt hat. Gjorde

någon sig skyldig till trolöshet, lömskhet eller uppenbar feghet,

drabbades han av detta straff och betraktades som en ovärdig

samhällsmedlem. Han var en niding. Men en skoningslös

dom tarvade en kraftig uttrycksform. En sådan var nidstången,

s. k. trénid. Av lindrigare art var det muntliga tungiinid. ^

Den fullständigaste skildringen av en sådan nidstäng och de

ceremonier, som voro förbundna med densamma, ger oss Egils

saga -: »Då allt var ställt i ordning för avresan, gick Egill upp på

on, tog en hasselstång i handen och gick upp på ett klipputsprång,

som vette mot landet. Här tog han ett hästhuvud, satte det på

stången och uttalade den sedvanliga trollformeln: 'Här reser jag

upp en nidstång och vänder detta nid mot Kung Eirikr och drott-

ning Gunnhildr' (han vände i detsamma hästhuvudet in emot land),

'och jag vänder detta mot alla de landvättar, som bygga och bo

här i landet, på det att de må fara fram som förvildade och icke

finna någon varaktig stad, förrän de hava drivit kung Eirikr och

Gunnhildr bort ur riket.' Nu drev han in stången i en klippskreva

och lät den stå där samt ristade runor pä den, vilka innehöllo alla

de ord han hade uttalat.»

En i huvudsak likartad beskrivning lämnar \'atnsd. saga '':

En person med namnet Bergr infann sig icke inom utsatt tid till

en holmgång. Då tog hans motståndare Jokull en stolpe och utskar

ett manshuvud på dess ena ända (bilden skulle sannolikt före-

ställa Bergr). Därjämte ristade han på stolpen runor av det inne-

håll, att Bergr skulle vara var mans niding och aldrig tålas i goda

mäns lag, utan ständigt följas av gudarnas vrede och kallas 'griö-

Egils saga kap. 57, 56 noten.

Kap. 57, 55—57.

Kap. 33 o. 34 (Åms. s 82 o. 85).
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niöingr'. Därpå dräpte JokuU ett sto, skar en öppning på det vid

bröstet och satte det på stolpen sålunda, att huvudet vändes mot
Bergs vistelseort. Borg.

Det väsentligaste momentet i nidstången var otvivelaktigt

hästhuvudet. N. M. Petersen uppger, att gapet hölls upp-

spärrat medelst en träpinne i, men även hasselstången, de

uttalade orden och runorna voro av magisk innebörd. Genom
hästhuvudet skrämdes vättarna, landets och hemmets skydds-

andar, vilket var den största olycka. Ej under därför att islän-

darna, som delade denna tro, genom lag bestämde, »att ingen

skulle hava någon bild med uppspärrad mun eller gapande

huvud på förstammen till sitt skepp, när han seglade mot

landet, utan avtaga den dessförinnan». Detta skedde på det

första alltinget, som hölls år 928. ^

Bruket att medelst nidstång utsätta en fiende för förakt

och vanära torde vara en specifikt nordisk företeelse, men
magiska procedurer med huvudet av en häst, en hund, en

kalv eller något annat djur äro ingalunda okända utom skan-

dinaviska landamären. Den romerska skriftställaren Plinius

kände till att ett hästhuvud, fäst på en stång, skyddar för

ormar (Natural. hist. XIX, 10). Venderna använde medlet

i fråga för att avvärja pest och lade ett hästhuvud under fod-

ret i krubban i tron, att det hämmade onda andars makt över

djuren. 3 Från Tyskland har man likartade uppgifter. * För

Nordens vidkommande kunna dylika bruk anföras från en

relativt sen tid. '^

Föreställningen, att det ligger något avvärjande och

skrämmande i ett avhugget hästhuvud, som fästes på en stång,

1 Historiske Fortcellinger (edit. 1839) I s. 313.

- Alfr. Lehmann, Övertro og Trolddom I, s. 102.

^ O. Thyregod, »Et afsnit af folkets besvaergelsestro» i Dania IV, s.

19.-) f.

* G. Hcrtel, »Abergläiibische Gebräuche aiis dem Mittelalter» i

Zeitsclirift d. V. /. Volkskiinde, 11 s. 279.

^ Thyregod, anf. st.; Hyltén-Cavallius, Wärend och wirdarne I,

s. M2.
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har helt visst sin rot i den alhiiänna uppfattningen av hästen

som ett väsen med inneboende övernaturHga krafter. ^ Sä

tillskrives den exempelvis onda ögon. -

Ännu en sak rörande nidstangen. Det hette, att Egill

fäste hästhuvudet pa en hasselstång. Också på några andra

ställen omtalas hasseln i samband med viktiga ceremonier.

Domsplatsen skulle begränsas medels hasselstänger, som före-

nades genom band, kallade vébgnd. ^ Stridsplatsen vid holm-

gang utmärktes med uppresta hasselstänger. ^ Det anmärk-

ningsvärda beträffande dessa uppgifter är, att hasselns använd-

ning uppbevarats i språkliga uttryck, ehuru hasseln veter-

ligen aldrig i historisk tid växt på Island och väl knappast

hämtats dit för dylika ändamål. Man måste därför betrakta

ordet licslistgng och uttryck som liasla vqU i dessa ceremonier

såsom rent språkliga reminiscenser från germanska bruk och

kulthandlingar, i vilka hasseln spelat en viktig roll. Enligt

Weinhold ^ var den helgad åt åskguden samt tillskrevs en stor

magisk skydds- och läkekraft.

1 Julius v. Negelein, »Das Pferd im Seelenglauben und Totenkult')

i Zeitschrift d. V. /. Volkskiinde, 11.

- På denna föreställning grundar sig förmodligen skildringen i Hrafn-

kels saga freysgoda kap. 15 (Åsm. s. 29), enligt vilken man drog en säck

över Freyfaxis huvud, innan den störtades ned för klippan.

^ Egils saga kap. 56, 42.

^ Gisla saga kap. 2, 20; Kormaks saga kap. 10; Egils saga kap. 52,

13—15.
'" »Uber die Bedeutung des Haselstrauches im altgermanischen

Kultus und Zaubervvesen» i Zeitschrift d. V. f. Volkskiinde 11.



Sagan om skördedelningen.

Till cykeln om „den bedragne djävulen".

Av

Johnny Hackman.

En märklig utveckling i det medeltida tänkesättet leder

till den grandiosa travestering, som låter oss se djävulen, den

onda principens förespråkare, övergå till folksagornas och

skådespelens dumme och bedragne djävul eller lustige fan.

1 allmänhet betingas denna utveckling redan av djävulens

eget väsen. Han framställes som en negation, en kontrast till

gudomligheten, och som varje annan negation bär han pa

sin egen undergång; han blir så lätt »die Macht, die stets ver-

neint und doch das Gute schafft». I denna motsättning mellan

verk och vilja innebor ju redan ett dramatiskt moment tjänligt

att utlösa en komisk effekt. Allt poserande och skroderande

tjänar ytterst blott ärkefienden; den mäktige och fruktade

djävulen lamslås av Guds utsända eller luras och överlistas

av människan själv. Och detta är givetvis ägnat att hos den

segrande partens artfränder uppväcka en känsla av överläg-

senhet och hemlig triumf.

Särskilt är det tvenne vitt skilda faktorer, som bidragit till

att utforma den dumme, bedragne djävulens gestalt: den

kristna återlösningsdogmen och den äldre germanska folktron.

Liksom det var ett bedrägeri av djävulen, som ledde

mänskligheten till syndafallet, var det enligt kyrkoläran en

medveten list av Gud, som bragte återlösningen. Djävulen,

som ej förstod att skilja mellan Jesu mänskliga och gudom-

liga natur, lät bedraga sig, då denne iklädde sig mänsklig skep-

nad och erbjöd sig som lösen för den genom synden fallna

mänskligheten. Som en vanlig människa lät Jesus sig dömas
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och korsfästas, nedsteg till helvetet, där han förorsakade

djävulen olidliga kval, bröt sig ut och tog med sig alla själar,

som trodde på honom. Gud var alltså, för att låna en bild

från kyrkofädernas tid, att förlikna vid den kloke fiskaren,

som kastade ut sitt lockbete efter djävulen. Kroken var

Jesu gudomliga natur, betet hans mänskliga, och djävulen,

den glupska fisken, slukade guden med människan. Men

det var som sagt endast rätt och billigt, ty hade icke djävu-

len själv använt synden som bete vid ett liknande fiskafänge.

Om också denna teori icke utmärker sig för en alltför hög

moralisk ståndpunkt, erbjuder den dock en kostlig komik,

och vi förstå, att kyrkans lära icke i högre grad protesterade

mot folkfantasiens respektlösa behandling av dödsrikets furste.

Den andra faktorn, arvet från den gamla folktron, synes

dock ha varit av ännu större betydelse vid utformandet av

den bedragne djävulens både utseende och karaktär. Överens-

stämmelsen, som råder mellan honom och den äldre folkföre-

ställningens jättar och dvärgar är påfallande. I motsats till gudar

och människor voro jättarna kulturförstörande krafter, repre-

sentanter för de obundna, ondsinta naturmakterna: de framkal-

lade stormar och köld, jordskred och översvämningar, de

gjorde anspråk på människans egendom och krävde sin profit

av hennes arbete. I sin kamp mot gudar och människor

blevo i alla fall både jättar och dvärgar överlistade och beseg-

rade på grund av sin tölpighet, sin oviga storlek och styrka,

sina underlägsna förståndsgåvor. Så uppstod småningom, en

sagokrets om den dumme jätten och dvärgen, och djävulen

hade i många fall blott att inom den givna ramen intaga

dvärgens eller jättens plats. Många drag synes den bedragne

djävulen dessutom ha hämtat från de hedniska gudarna: han

spelar tärning som Odin och jagar som denne med sitt byte

genom luften insvept i en grå mantel; från Tor har han sin

åsknatur, det röda skägget, hammaren, åskviggen och bock-

foten, och liksom denne är han en duktig brobyggare; o. s. v. ^

^ ^ Jfr redan Jacob Grimni, Deutsche Mythologie II, s. 936 ff.
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Dessa bägge källsprång till den bedragne djävulens karak-

teristik kan det vara skäl aft hålla i minnet, då vi övergå

att närmare skärskåda en speciell sagotyp inom denna cykel.

Sagan, i Aarnes typförteckning betecknad med signum K
1030 \ handlar om ett jordbruk, som bedrives av djävulen och

människan i gemenskap. Djävulen känner ej skillnaden

mellan rotfrukter och sädesväxter. Därför låter han, när

skörden skall delas mitt i tu, lura sig att av de förra välja

övre delen, av de senare den undre. Denna saga påträffas även

som djursaga. Utom de gängse frågor, som möta sagoforskaren,

frågan om den behandlade sagans genesis, dess sannolika

uppkomstort och vandringsvägar, måste alltså beträffande

sagan om skördedelningen särskild uppmärksamhet ägnas

spörsmålet om denna ursprungligen är djursaga eller åtmins-

tone självständigt framträtt som sådan. Har förändringen

gått i antropomorfistisk eller zoomorfistisk riktning?

En uttömmande undersökning härav skulle fordra ett

vidlyftigt jämförelsematerial ifrån besläktade områden och

ett ständigt aktgivande på hela den ifrågavarande sagokretsen.

Det är dock icke avsikten med denna uppsats. Den åsyftar

endast att teckna de öden och äventyr sagan om skördedel-

ningen upplevat, sådana dessa framstå för ett rent monogra-

fiskt betraktelsesätt.

I. Variantmaterialet.

Ordnas de varianter av K 1030, som överkommits, med

hänsyn till geografiska omständigheter erhålles nedanstående

förteckning.

Europa.

CS (Skottar).

1. Okänd ort. (Campbell, Populär Tales of West Highlands,

s. 90 ff.) Gemensamt jordbruk mellan räv och varg. Första året

1 A. Aarne, Verzeichnis der Märchentypen, s. 42. {FF. Communica-

tiojis N:r 3.)
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sås havre, andra året potatis. Vargen väljer sin del, som i bägge

fallen är den orätta. Föregången av K 15 (Snattandet av smör:

räven föregiver sig vara inbjuden till ett dop såsom fadder; förtär

vargens smörförråd; smetar litet smör under den sovande vargens

2:ap.)

FE (Ester).

1. Okänd ort. (Rosenplänter, Beiträge zur genaueren Kenntnis

der ehstnischen Spraclie, VIII, s. 131 ff. Även hos Jacob Grimm,

Reinfiart Fuchs, s. CCLXXXVIII). Mannen odlar. Björnen lovar

vakta åkern mot fåglarna, ifall han som lön erhåller' skördens övre

del. Bonden sår rovor. Andra gängen begär björnen undre delen.

Bonden sår havre. Förbunden med K 154 (»Bärenfrass»: räven hjäl-

per mannen; björnen lägges såsom trädstump på släden och dödas.)

2. Ljutzin (Verlumdlungen der Gelehrten Estnischen Gesell-

scliaft, XX, 2, s. 378 ff.) Den Onde föreslår Gud, att de skola så rovor

tillsamman och att Gud av skörden skall erhålla det, som är i

marken, den Onde det, som är ovan jordytan. Vid följande sådd

föreslår djävulen, att skörden skall delas tvärtom, men att de

denna gång skola så korn. Tredje gången vill den Onde åter ha

den på marken varande delen, men nu så de potatis.

3. Fellin (H II N:r 26, s. 11). i Bonde och djävulen. Rovor

och vete. Föreg. av K 1072 (Kappspringning: hare.)

4. Oberpahlen (H VI, N:r 29, s. 165). Hans och djävulen.

Rovor och havre.

5. Neu-Niggen (Eesti kirjanduse selts IV 3, s. 734) Man och

djävul. Rovor och korn. Förb. med K 1091 (Den som kör fram

en märkvärdigare dragare) och med motivet att djävulen skall

räkna kvarnhjulets tänder för att få kvarnen; lyckas ej.

6. Okänd ort (Eesti kirjanduse selts IV 4, s. 452. På vers) Hans

och djävulen. Potatis och råg. K 1000, 1012, 1006, 1121, 1063,

1162, 1052, 1115, 1086, (1030), 1115, 1062, 1082, 1115, 1159, 1132.

FF (Finnar).

1. Ittis (litti). Mellersta Tavastland. (F. L. A. ^. Tyyskä 1)

Mannen sår rovor. Björnen kommer och hotar att äta upp honom.

.Mannen lovar honom då allt, som växer ovan jorden. Förb. med

K 38 (Tassen i trädskaran: mannen förleder björnen att sticka sin

tass i skåran) och K 37 (Sökandet efter en barnpiga: räven som

barnpiga; uppäter björnens ungar.)

1 H betecknar Pastor Hurts handskrivna samlingar av estnisk

folklore.

* F. L. A., Finska litteratursällskapets arkiv.
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2. Somero, Sydtavastland. (S. K. ^ I, s. 411) Mannen sår rovor,

havre. Björnen vaktar åkern mot fåglarna. Av rovorna lovar

mannen allt, som är ovan marken, av havren fordrar björnen det,

som är i marken. Förb. med K 154.

3. Karstula, Nordtavastland. (S. K. I, s. 411) Man och björn

så rovor och råg. Mannen fördelar skörden. Gröt kokas. Förb.

med K 155 (Otack är världens lön: Mannen befriar björnen; denna

hotar att äta honom; domarna; räven uppmanar den befriade att

intaga sin förra ställning.)

4. Karstula, Nordtavastland. (S. K. I, s. 411) Man och björn.

Råg.

5. Karstula, Nordtavastland. (S. K. I, s. 411) Matti, som för-

delar skörden, och björn. Rovor. Förb. med K 155.

6. Pieksämäki, Sydsavolax. (F. L. A.: Tepponen 40) Räv och

björn odla tillsamman rovor. Räven föreslår skördens fördelning.

Björnen blir bedragen och arg. Räven tröstar med att björnen

nästa gång skall erhålla den nedre delen. Sår råg. Förb. med K 38.

7. Nykyrka (Uusikirkko), Sydkarelen. (F. L. A.: Numminen
25) Matti och fan odla råg och potatis. Matti finner det kallt.

Fan skickar åska och stark vind. Matti tycker, att det är mycket

kallt, och vinden mojnar av. Föreg. av K 1080 (Skratta i kapp)

och K 1050 (Fälla träd).

8. Suistamo, Östra Karelen. (S. K. 1, s. 411) Mannen sär

rovor, säd. Björnen håller vakt.

9. Impilax, Östra Karelen. (S. K. I, s. 166 ff.) Man och

björn bebruka gemensamt ett svedjeland. Så rovor, av vilka man-

nen tar den övre hälften och ger åt björnen den nedre. Därefter sås

havre, och skörden fördelas lika. Säden males. Förb. med K 154.

10. Salmis, Östra Karelen (5. K. I, s. 411) Man och björn. Havre

och rovor.

11. Nurmes Nordkarelen. (S. K. I, s. 411 f.) Man och björn.

Korn och rovor. Mannen svedjar. Björnen hotar att före den

första delningen äta upp mannens häst, före den andra honom själv.

Björnens ända vätes i gropen. Förb. med K 38.

1*^ 12. Pielisjärvi, Nordkarelen. (S. K. I, s. 412) Man och björn.

Rovor. Förb. med K. 154.

13. Pyhäjärvi, Mellersta Österbotten. (S. K. 1, s. 165 f.)

Mannen svedjar, men förbjudes av björnen, som då får löfte om
hälften av skörden. Väljer den undre hälften. Mannen sår råg.

Väljer följande år den övre hälften. Mannen sår rovor. Förb.

med K 38.

1 S. K-, K- Krohn, Suomalaisia kansansatiija.
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M. Oloiiets. (S. /\. 1. s. 112. Även hos Salinolaineii, Siwmen

kansan satuja ja tariiwita, 111, s. 32 f. Övers, hos Schreck, Fin-

nischc Märchen, s. 212 f.) Björnen hjälper mannen att bebruka

ett svedjeland mot löfte att erhålla hälften av skörden. På den

ena hälften av fältet sås rovor, på den andra vete. Björnen väljer

det, som är ovan marken. Mannen skördar rovorna. Vid vetefältet

väljer björnen den undre hälften. Om vintern steker mannen

rovorna och bakar vetet, visar det åt björnen, som ser si"; be-

dragen.

15. Joenperä, Ingermanland. (F. L. A.: Salminen 12). Man-

nen odlar. Björnen hotar att äta upp honom. Får hälften av skör-

den, som första gången består av vete, andra gången av rovor.

16. Ingermanland (F. L. A.: Alava 1460. Övers, i Löwis of

Menar, FUmische und estnische Volkmärchen s. 140 f). Man ocli

björn. Rovor och havre. Björnen väljer av rovorna det, som

'

är ovan marken, av havren det som är under marken. Förb. med K
l.yl.

F P (Votjaker).

1. Okänd ort. (Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja,

XIX, s. 116). Man och björn. Rovor och vete. Mannen bestäm-

mer den första fördelningen; björnen fordrar den senare.

2. Okänd ort. (Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja,

XIX, s. 124 f.) Sjörå och björn. Rovor och råg. Sjörået bestäm-

mer den förra fördelningen, björnen den andra.

FW (Mordviner och tjeremisser).

1. Kashlytka. {Suomalais-ugrilaisen seuran aikkauskirja XII,

s. 148 f.) Räv och björn. Vete och rovor. Första gången väljer

räven, andra gången björnen. Av bägge skördarna bakas kakor.

2. Okänd ort. {Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja

XIII s. 67 f.) Man och björn. Rovor och vete. Förb. med K 154.

GD (Danskar).

1. Okänd ort. (Thieie, Danmarks Folkesagn, II, s. 240 f.)

Bonde och bergtroll. Morötter och korn. Bonden föreslår för-

delningen.

2. Meilby, Jylland. (Kristensen, Danske sägn, I, s. 442 ff.)

Gemensamt jordbruk mellan bonde och bergtroll. Potatis och vete.

Trollet väljer av den förra skörden topparna, av den senare röt-

terna. Förb. med K 1036 (Svin med knorr på svansen: tillhöra

människan, de övriga djävulen) och med en stympad variant av

den genom Rabelais kända obscena versionen av K 1095 (Skrapa

varandra med naglarna.)

10
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3. Feldborg, Jylland. (Kristensen, Danske sägn, I, s.'450f.)

Gemensamt jordbruk mellan bonde och bergtroll. Första gången

sås potatis, och trollet väljer den övre hälften. Andra gången sås

råg, och trollet väljer den undre hälften. Tredje gången sås havre,

men då avgöres fördelningen av den med sagan förb. K 1091.

4. Okänd ort. (Kristensen, Danske sägn, I, s. 451 f ) Gemensamt
jordbruk mellan bonde och troll. Trollet väljer den hälft han vill

ha, och bonden rättar sådden därefter. Första året sås korn, det

andra året morötter, det tredje året lin, det fjärde året potatis.

Förb. med K 1036.

5. Okänd ort. (Kristensen, Danske sägn, I, s. 151 ,f.) Man och

troll. Potatis och korn. Föreg. av K 1036.

6. Okänd ort. (Kristensen; Danske sägn, I, s. 453 f.) Bonde
och bergtroll. Råg och potatis. Tredje året så de havre, av vilken

bägge vilja ha övre delen. Därpå följer den obscena versionen av

K ^1095.

7. Okänd ort. (Kristensen, Danske sägn, I, s. 454 f.) En
man och en liten mörk man. Potatis och råg. Lotten avgör skör-

dens fördelning.

8. Tjörring, Jylland. (Kristensen, Sägn fra Jylland, s. 278 ff.)

Bonde och bergtroll. Bonden lånar pengar av trollet mot halva

skörden. Råg och potatis. Sedan bovete, som fördelas enligt K 1091.

GG (Tyskar).

1. Zillerthal, Tyrolen. (von Alpenburg, Deutsche Alpensagcn,

s. 57 f.) Djävulen ger en man ifrån Zillerthal pengar till utsädet

med villkor att få hälften av skörden. Mannen sår vete och skör-

dar den övre hälften. Bedragen fordrar djävulen att följande år

få denna hälft. Bonden sär potatis och rovor.

2. Gnesen, Posen. (Knoop, Sägen und Erzöhlungen aus der

Provinz Posen, s. 107). En bonde lovar djävulen halva skörden,

ifall denne brukar hela hans åker. Vete, potatis, ärter. Djävulen

väljer sin andel.

3. Beverstedt, Hannover. (Köster, Alteriumer, Gesciiichten

und Sägen der Herzogtumer Bremen und Verden, s. 227 ff.) Bonde

och djävul. Det förra året sås rovor, det senare korn, havre och

bovete. Djävulen väljer sin del.

4. Wilstermanch, Holstcin. (Miillenhoff, Sägen, Märchen und

Lieder der Herzogtumer Schleswig-Holstein und Lauenburg, s. 278.)

Genom sin skicklighet i taskspeleri låter djävulen den första gän-

gen lotten tillerkänna honom det, som är ovan, den andra gången

det, som är under marken. Men bonden, vars sak det är att sa,

sår första gången rovor, andra gången vete. Förb. med K 1095.
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5. Dalinen, Eifelbergen. (Schiiiitz, Sägen und Legenden des

Eifler Volkes, s. 1 12 ff.) Eulenspiegel bedrar bönder. Rag, sedan

potatis. Bönderna tro, att Eulenspiegel åsyftar åkerns, ej väx-

ternas övre och nedre del. Förb. med K 1062. (Stenkastning:

fågel.)

6. Wiirttemberg (Grinmi, Kinder- nnd Hausmärchen, II, s. 465

f.) Bonde och djävul. Bonden skall fa djävulens skatt, ifall han

avstår halva skörden. Rovor och vete. Vid skördens fördelning

väljer djävulen första gången; andra gången fordrar djävulen.

7. Ostpreussen. (Lemke, Volkstliiimlielies in Ostpreussen, 11,

s. 15 f.) Bonde och djävul. Råg och potatis. Djävulen väljer sin

andel. Tredje året så de ärter, som de rulla på isen; djävulen väl-

jer det, som flyger upp.

GN (Norrmän).

1. Gudbransdalen (Asbjörnsen och Moe, Norske Folke-Even-

tyr, II, s. 61 f.) Räv och björn. Råg och rovor, vilka fördelas trös-

kade.

2. Sövåg, Vågö, Färöarna. (Jakobsen, Faeroske Folkesagn

og .Eventvr, s.2i69it) Bonde och jätte. Kålrötter och korn. Förb.

med K 1095 och K 1088. (Äta i kapp).

GS (Svenskar).

1. Ångermanland. (Bergström och Nordlander, Sogor, sägner

och visor i Nyare bidrag till kännedomen om de svenska landsmålen

och svenskt folkliv, V, 2, s. 19 ff.) Räven och björnen bedriva ett

gemensamt jordbruk. Så rovor och rötter. Räven föreslår en del-

ning av skörden, som förlänar björnen det, som är ovan marken.

Förb. med K 9. (På fältet och i logen.)

2. Halland. (Bondeson, Halländska sagor, s. 68 ff.) Drängen
och skam. Råg och rovor. Drängen fördelar skörden. Förb. med
K 1036 och K 1170. (Den onda käringen i glasskåp.)

?>. Småland. (Bondeson, Svenska folksagor från skilda land-

skap, s. 174 f.) Sankte Pär och den Onde. Råg och potatis. Den
Onde väljer sin del av skörden. Föreg. av K 1050 och förb. med
K 1036.

4. Småland, (Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, II, s.

T>1.) Per och Pocker. Rovor och korn. Pocker väljer sin andel.

GSE (Svenskar i Estland).

1. Nuckö. (Russwurm, Sägen aus Hapsal, der Wick, Ösel und
Runö, s. XVII.) Bonde och björn. Bonden plöjer, björnen vaktar

åkern. Rovor och havre. Biörnen fordrar sin hälft.
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GSF (Svenskar i Finland).

1. Lappfjärd, Österbotten. (Rancken-Vefvar 5. F. S. F.^

I, A, 1, s. 12.) Björnen och räven så rovor. På hösten föreslår räven,

att björnen, som har gjort större arbete, skall få övre hälften.

Björnen samtycker och märker för sent, att han blivit lurad. Förb.

med K 9.

2. Iniö, Egentliga Finland. (F. 5. F. I, A, 2 s. 34.) Finnen och

fan ha en åker tillsamman och så råg. Då skördetiden är inne, före-

slår finnen, att fan skall taga det, som växer under jorden, han själv

åter det, som är ovanpå jorden. Sålunda får fan rötterna och finnen

axen. Aret därpå yrkar fan på att få det, som är ovanpå jorden.

Men denna gång ha de sått potatis.

3. Strömfors, Nyland. {Nyland 11, 27, F. S. F. 1, A,2, s. 34).

En fattig gubbe börjar odla marken på ett slätt berg. Då berg

trollet vill förmena honom detta, lovar gubben att dela skörden

med trollet sålunda, att trollet det ena året får det, som växer

ovanom jorden, året därpå åter rötterna. Potatis och råg. Förb.

med K 1091.

4. Helsinge, Nyland. {Nyland II, 136, F. S. F. 1, A, 2, s.34f.)

Petrus och djävulen odla ett svedjeland tillsamman. Råg och

rovor. Fan väljer sin hälft. Förb. med K 1036.

RF (Fransmän).

1. Lot-et-Garonne. (Bladé, Contes populaires de la Gascogne,

111, s. 159 ff.) Get och varg odla ett arrendehemman tillsamman.

Sätta först rödlök, vitlök och rovor, därpå vete och råg. Geten

bestämmer först sin andel, vid den andra skörden väljer vargen

först. Förb. med K 122. (Vargen söker sig sin frukost; får ingen-

ting.)

2. Beaucourt, Picardie. (Carnoy, Littérature orale de la Picar-

die, s. 62 ff.) Gemensamt jordbruk mellan Helige Crispin och djä-

vulen. Rovor och vete. Djävulen väljer sin andel av skörden.

3. Normandie. (Fieury, Litlérature orale de La Basse-Norman-

die, s. 113 f.) Helige Martin och en liten djävul. Säd och rovor.

Djävulen väljer sin hälft.

4. Normandie. (Grimm, Kinder- und Hausmärclien, 1 1 1, s. 260).

Helige Mikael och djävulen. Rovor.

5. Hautes-Vosges. (Sauvé, Le Folk-Lore des Hautes-Vosges,

s. 289 f.) Helige Martin och djävulen odla morötter och vete till-

samman. Av de förra väljer djävulen den övre delen, av det senare

den undre.

' F. S. F. förkortning för Finlands svenska folkdiktning. (Bd.

A, 1 —2, Oskar Hackman, Sagor, rcferatsarnling.)
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6. Laboiilieyre, Ländes. (Ariiaiidiii, Contes populaires rec. dans

La Grathie-Landcs, s. 57.) Gud och djävulen. Rovor och vete.

Djävul^i väljer sin andel. Förb. med K 1097 (Iskvarn).

7. Berry. (Laisnel de la Salle, Croyances et legendes du centre

de la France, I, s. 128 ff.) Helige Martin och djävulen. Potatis

och vete. K 1097 (lOSO), 1083^(Tvekamp med lång stång eller

påk).

8. Languedoc. (Rolland, Faiine populaire de la France, 1, s.

läO.) Räv och varg. Rovor.

9. Languedoc. {Revue des Langues Romanes, XXXIII, s. 47ff.)

Djävulen ger en bonde 500 pistoler mot löftet om skörden ifrån

dennes åker. Bondens hustru spörjer djävulen, vilken skörd denne

menar: den som är o\anom eller den som är under marken? Djä-

vulen väljer allt, som växer ovan marken. På hustruns inrådan

sår bonden rödbetor, morötter, rovor, sockerrötter, potatis och

rädisor. Bedragen fordrar djävulen att följande år få det, som växer

i jorden. Hustrun råder då sin man att så vete, bönor, majs och kal.

Förb. med den obscena versionen av K 1095.

10. Haute-Bretagne. (Sébillot, Traditions et Superstitions

de La Haute-Bretagne, I, s. 328) Helige Mikael och djävulen. Vete,

av vilket Helige Mikael väljer sin andel, och rovor, av vilka djä-

vulen bestämmer sin del. Förb. me,d K 1083.

11. Haute-Bretagne. {Revue des traditions populaires IX
s. 350). Räven och vargen odla vete. Vargen väljer det, som växer

i jorden. Följande år så de rovor, och vargen väljer den övre delen.

Förb. med K 1083.

12. Plévenon, Haute-Bretagne. (Revue des traditions populaires

IX, s. 346). Gemensamt jordbruk mellan Pierre och djävulen.

Kål och morötter. Djävulen väljer den orätta delen. (Inströdd i ett

större sammanhang).
13. Basse-Bretagne. (Revue des traditions populaires, VI, s.

546). Djävulen åtager sig att odla Saint Guénolé's jord för halva

skörden. Rovor och vete. Djävulen väljer sin hälft. Förb. med
K 1083.

14. Vannes, Morbihon. (Revue des traditions populaires, VI,

s. 169). Djävulen tar tjänst hos en bonde mot en lön av halva

skörden. Vete och potatis. Djävulen väljer sin del. Förb. med K
10.35 (Tömma gödsel).

15. Belgien. (Gittée, Contes populaires des pays Wallon, s. 32 ff.) .

En man brukar sin jord, men den vill ej bära frukt, och slutligen

utbrister han: 'må fan ta dig'. Fan tar jorden i besittning och

låter en härlig säd uppväxa. Då mannen ser detta, gör han anspråk

på säden och kommer slutligen överens med djävulen att halvera
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skörden. Han skär säden och tar den övre hälften. Förb. med
en version av K 1095.

RI (Itahenare).

1. Trentino. (Schneller, Märchen und Sägen aus Wälschtirot,

s. 7 f.) Helige Johannes och djävulen. Rovor och vete. Helige

Johannes väljer sin andel. Föreg. av K 1096 (Sy i kapp).

RP (Portugiser).

1. Okänd ort. (Braga, Centos tradicionaes de povo portuguez, I,

N:r 81). Arbetare och djävulen. Vete och potatis.

SB (Bulgarer).

1. Ochredy {CöopHiikz sa napodmi yMomBopeHim, nayka
u kmiokHiika, II, s. 186 f.) Valack och djävul. Lök och råg. Förb.

med »Hahnenschrei».

SC (Cecker och slovaker).

1. Mähren. (Kulda, Moravski nårodni pohädky, povésti etc. H,

s. 228) Elaka Dora, gift med djävulen, och djävulen. Vallmo och

rovor. Förb. med K 1164. (Elak käring i gropen).

SP (Polacker).

1. Niedek, Schlesien. (Malinowski, Powieséi liidii polskiégo na

Slasku, s. 45). Djävulens käring och djävulen. Vallmo och morötter.

2. Dukla, Galizien. (Lud, 1901, s. 249). Käring och djävulen.

Vete och rättika.

3. Binz, Galizien. {Lud, 1906, s. 228). Käring och djävulen.

Vete och potatis.

4. Okänd ort. {Lud, 1906, s. 229). Käring och djävulen.

Vete och rovor.

5. Okänd ort. (Afanasiev, MapodnbiM pycckisi ckasku.

I, s. 98) Man och djävul. Brygga öl och sätta rovor.

SR (Storryssar).

1. Tula. (Afanasiev, HapoÖHbm pycckisi ckasku, I, s. 37).

Man och björn, som hotar att döda mannen. Rovor. Förb. med K
154.

2. Tambov. (Afanasiev, HapodubiM pycckisi ckasku, I, s. 38)

Man och björn. Rovor och vete, som mannen mal och steker.

Förb. med K 154.

3. Astrahan. (Afanasiev, Hapodnbisi pycckisi ckasku, I, s.

40j. Man och björn. Rovor oeh vete. Förb. med K. 154.
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SRW (\'itryssar).

1. Okänd ort. (Federovski, Lud bieloriiski na Riisi litewskiej,

1 s. 171 f.) Bonde och djävulen. Rovor och vete.

SS (Serber, kroater, slovener).

1. Okänd ort. (Krauss, Sugen und Märchen der Siidslaven,

II, s. 411 ff.) Hehgc Sabbas och djävulen. Lök, kal, potatis, vete;

till sist vin, varav Sabbas får musten, djävulen skalen. Djävulen

bränner på dem brännvinet.

SU (Ukrainare).

1. Krets Urnan, Guv. Kiev. (Rudéenko, fiapodnbtJi /oj/cho-

pyrckifi ckajkii I. N:r 29). Käring och djävul. Potatis och

vallmo.

2. Krets Cigirm (Rudéenko, HapodHbm iookno-pycckisi

ckasku, I. N:r 29) Käring och djävulen. Morötter och vallmo.

Förb. med K 1083 och K 1149. (Barn vilja ha djävulens kött).

TC (Tjuvasjer).

1. Okänd ort. (Ahlqwist, Muistelmia matkoilta Venäjällä vuosina

1854—1858, s. 147). Tscheremiss och björn, som hotar att äta upp
honom; får löfte om halva skörden. Korn och rovor. Björnen

väljer sin andel. Förb. med K. 38.

Kau. (Kaukasier).

1. Okänd ort. (Kletke, Märchensaal, III, s. 94). Bonde och fan.

Persilja och kålrot, rovor.

Let. (Letter).

1. Okänd ort. {Revue des traditions populaires, II, s. 486).

Gud och djävulen. Rovor och kål. Gud fördelar skörden den förra

gången, djävulen den senare.

Maltesare.

1. (Stumme, Maltesische Märchen, N:r 32). Igelkott och scha-

kal. Rovor och vete. Förb. med K 1074. (Kappspringning: en

annan igelkott vid målet.)

Asien.

Armenier.

1. Alqösch, nära Mossul. (Lidzbarski, Geschichten und Lieder

aus den neuaramäischen, Handschriften der Königlichen Bibliothek

m Berlin, s. 73 f.) Man från Mossul och djävul. Lök och vete.

Djävulen väljer sin andel. Förb. med K 1083.
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Afrika.

Araber.

1. Algeriet. (Certeux et Carnoy, UAlgérie traditionelle, \.

s. 55 f.) Araber odla ett fält. Satan infinner sig och gör anspråk på
hälften på grund av att halva världen tillhör honom. Väljer det,

som är ovan jorden. Araberna sätta rovor. Följande år fordrar

satan det, som är i jorden. Araberna så korn och vete.

Berber.

1. Tåzérwalt, Marocko. (Zeitschrift der deutschen morgen-

ländischen Gesellschaft XLVIII, s. 396 ff.) Gemensamt jordbruk

mellan igelkott och varg. Lök och vete. Vargen luras av igelkottens

listiga frågor att välja den orätta hälften. Den förra skörden

vannas i stark vind, den senare tröskas. Inleder en längre sam-

manhängande saga om igelkottens och vargens gemensamma
öden, vari man bl. a. kan urskilja fragment av K 41 och K 33.

2. Marocko. (Basset, Contes populaires Berbéres, s. 14 f.)

Igelkott och schakal. Lök och vete. Schakalen väljer sin andeL

Förb. med K 1074.

Litterära varianter.

1. Don Juan Manuel, Conde Lucanor (från förra hälften av
1300-talet). Övers, till franska av A. de Puibusque (Paris 1854),

s. 410 ff. Den onde och den gode. Rovor och kål. Den onde före-

slår i båda fallen skördens fördelning och lurar därigenom den

gode. (Insatt i ett större sammanhang rörande den godes och den
ondes gemensamma affärer, där den onde, efter att flere gånger ha
bedragit sin kompanjon, slutligen dock drar det kortare strået).

2. Frangois Rabelais, La vie de Gargantua et de Pantagruel,

livré 4, chap. 45—47 (från år 1533). Bonde och djävul. Korn och

rovor. Djävulen väljer av det förra den del, som växer under
marken, av de senare det, som växer ovan marken. (Insatt i ett

större sammanhang och förb. med en obscen version av K 1095).

3. Jean de la Fontaine: dikten »Le Diable de Papefiguiére»-

(från medlet av 1600-talet). Bonde och djävul. Vete och rovor.

Djävulen väljer sin andel. (Förb. med den obscena versionen av

K 1095; bygger helt på Rabelais).

4. Dikten »Wunderliche Zeitung von dem neuen Wunder-Krieg
und erlangten Weiber-Sieg» uti ett i Niirnbergc. 1650—1660 utkom-
met flygblad. (Finnes i Kungl. Kopparstickkabinettet i Dresden).

Bonde och djävul. Rovor och säd. Djävulen väljer sin del. (Förb.

med en drabbning mellan bondens hustru och djävulen).
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5. Berättelsen »Wie ein Bauer den Teufel betrog» uti en i Augs-

burg 1675 utkommen samling skämtsagor Mancherley artige annehm-

liche Historien und Gcschichten öder Zeit-Verkiirzer (Berlin Y. f.

0611). En bonde och djävulen odla gemensamt ett land. Djävulen

föreslår, att de skola kasta tärning om skörden; den som kastar de

flesta ögonen får välja mellan det, som växer ovan eller under marken.

Djävulen kastar 12 ögon och väljer den övre hälften. Bonden

sår då rovor. Följande år vinner djävulen igen och fordrar nu

det, som är i jorden. Bonden sår korn. (Förb. med den obscena

versionen av K 109.5).

6. Friedrich Riickert: dikten »Der betrogene Teufel», första

gången tryckt i Wendts Muscnalmanacli 1830, s. 50. Araber och

djävulen. Rovor och vete, korn. Djävulen fordrar sin andel med
motiveringen att halva världen är hans.

II. Kritik och slutsatser om det folkliga sagostoffet.

Sagan om sknrdedelningen grundar sig pä en synnerligen

enkel konstruktion. Intrigen bygger på olikheten mellan

rotfrukternas och sädesväxternas undre, respektive övre

hälft i fråga om deras användbarhet. De handlande perso-

nerna äro blott två. Den ena av dessa är listig, den andra

dum; den ena känner till skillnaden i växternas natur, den

andra gör det ej. Denna enkla intrig är väl också närmast

orsaken till den jämförelsevis stora likformighet, som känne-

tecknar de olika varianterna, huru långt ifrån varandra de

än uppsamlats. Främst variera dessa beträffande växternas

och de handlande personernas art. Övriga skillnader, t. ex.

huru skördens fördelning bestämmes, äro tydligen av rent

tillfälligt slag; de kunna möjligen tjäna till att bestämma

släktskapen mellan ett par varianter, men något avgörande om
sagans natur eller vandringsvägar säga de icke.

Den i sagan förekommande rotfrukten är i de flesta varianter

rovan (FEi, FE3, FE4, FE.5, FFi, FF2, FF3, FF5, FF6, FF8, FF9,

FFlo, FFii, FFi2, FF13, FF14, FF15, FF16, FPi,FP2, FWi,FW2,
GGi, GG3, GG4, GG6, GNi, GSi, GS2, GS4, GSEi, GSFi, GSF4,

RFi, RF2, RF3, RF4, RF6, RF8, RF9, RFio, RFii, RFi3, RIi,

SCi, SP4, SP5, SRi, SR2, SR3, SRVi, TCi, Kau.i, Let.i, Malte-
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sarei, Araben, Litt. var. i, Litt. var. 2, Litt. var. 3, Litt. var. 4, Litt.

var. 5, Litt. var. 6), därnäst i ordningen följer potatisen (CSi, FE2,

FE6, FF7, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD7, GD8, GGi, GG2,

GG5, GG7, GS3, GSF2, GSF3, RF7, RF9, RFi4, RPi, SP3, SSi,

SUi), i enstaka varianter påträffas moroten (G Di, GD4, RF5, RF9,

RFr2, SPi, SU2), kålroten (GN2, Kau.i), sockerroten (RF9), röd-

betan (RF9), rädisan (RF9), rättilian (SP2), kollektivbeteckningen

rötter (GSl), och slutligen ha vi i några sydländska varianter lölxcn

(SPi, SSi, Armenier!, Berberi, Berber2), rödlöken (RFl), samt

vitlöken (RFi).

Vad sädesväxten beträffar möta vi i allmänhet nordligare upp

råg (FE6, FF3, FF4, FF6, FF7, FFi3, FP2, GD3, GD6, GD7,

GD8, GG5, GG7, GNi. GS2, GS3, GSF2, GSF3, GSF4, RFl, SBl),

havre (CSi, FEi, FE4, FF2, FF9, FFio, FFi6, GD3, GD6, GGa,

GSEi), korn (FE2, FE5, FFii, GDi, GD4, GD5, GG3, GN2, GS4,

TCi, Araben, Litt. var. 2, Litt. var. 5, Litt. var. 6), bovete (GD8,

GG3), lin (GD4), sydligare i allmänhet vete (FE3, FFi4, FFi5, FPi,

FWi, FW2, GD2, GGl, GG2, GG4, GG6, RFl, RF2, RF5, RF6,

RF7, RF9, RFlo, RFii, RFl3, RFl4, RU, RPl, SP2, SP3, SP4,

SR2, SR3, SRVi, SSi, Maltesarei, Armenieri, Araben, Berberi,

Berber2, Litt. var. 3, Litt. var. 6), i enstaka fall majs (RF9), grön-

saker eller någon annan växt: ärter (GG2, GG7), bönor (RF9),

kål (RF9, RF12, SSi, Litt. var. i), persilja (Kau.i), vallmo (SCi,

SPl, SUi, SU2), vin (SSi), och öl (SP5); även här ha vi en kollek-

tivbeteckning säd (FF8, RF3, RFi5, Litt. var. 4).

Förändringarna i fråga om växtslagen äro, som av ovan-

stående tydligt framgår, antingen moderniseringar, t. ex. då

potatisen intagit rovans plats, eller ock acklimatiseringar,

såsom då vi exempelvis i. sydländska varianter påträffa lök,

vallmo, vin, öl; flere likheter bero naturligtvis dessutom på

lokala tillfälligheter. Vi få genom att betrakta dessa varia-

tioner en klar föreställning om sagans stora utbredning och

popularitet under olika tider, men några avgörande bestäm-

ningar av dess genesis, dess ursprungliga form, dess upp-

komstort och vandringar länma de icke. I detta avseende

synas sagans personer erbjuda ett större intresse.

Redan en flyktig blick på variantförteckningen visar, att

uppteckningarna med hänsyn till de handlande personerna

kunna hänföras till tre avsevärt olika kategorier. Dels äro
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dessa nämligen bägge djur, dels människa och djävul, och

slutligen ges det en grupp, där skörden delas mellan män-

niska och djur. Beteckna vi dessa grupper med A, B och C

i nämnd ordningsföjld, erhålla vi följande schema:

GRUPP A: räv och björn (FFg, FWi, GNi, GSi, GSFi),

räv och varg (CSi. RFs, RFii), get och varg (RFi), igel-

kott och schakal (Maltesarei, Berber2), igelkott och varg (Ber-

ben).

Det är således främst i norden K 1030 förekonmier som

djursaga, i Norge, Sverige och Finland. Den finländska varian-

ten ifrån Österbotten uppvisar d*ock sådana likheter med den

svenska ifrån Ångermanland, att en direkt påverkningar

uppenbar, den må sedan ha skett på folklig eller litterär väg.

Bägge dessa varianter äro nämligen förbundna med K9, och

i bägge sås endast den ena växten, rotfrukten. I den finska

varianten har räven troligen under inflytande av K38 intagit

mannens plats. Frän Skandinavien har sagan antagligen spritt

sig till Skottland, där vargen som ett oftare förekommande

djur trätt i stället för björnen. I denna form finnes sagan

också i Frankrike, dit den antingen kommit via Skottland

och Haute-Bretagne eller också uppstått under påverkning av

någon annan saga. Att det är helt godtyckligt personagerna

t. ex. just i den bretanniska varianten äro djur, se vi av dess

fortsättning, som utgöres av K1083, sagan om tvekampen

med läng stör och käpp emellan människan och djävulen.

I RFi intar geten rävens plats, men detta motiveras av varian-

tens fortsättning, där geten spelar en naturlig roll. Av stort

intresse är slutligen att konstatera, att K1030 sträcker sig

som djursaga ännu längre söderut, ända till Orienten. Här

finna vi igelkotten, vid sidan av haren de orientaliska sagornas

listiga djur, intagande rävens ställning och schakalen björnens,

resp. vargens. I den ena marockanska varianten (Berberi)

ha vi ännu vargen kvar, men hela sagans natur och dess för-

bindelser med de kända europeiska djursagorna K41 och K33
göra det antagligt, att den bygger på jämförelsevis sent euro-

peiskt inflytande. De båda övriga sydländska varianterna
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(Maltesarei och Berber2) bero tydligen pä ett eller annat sätt

av varandra, förbundna som de båda äro med den bekanta

tävlingssagan oni kapplöpningen mellan igelkott och schakal,

där den förra segrar genom att färdigt ha placerat en annan

igelkott vid målet.

GRUPP B: en man och djävulen (FEs (bonde), FE4 (Hans)

FE5 (man), FEe (Hans), FF? (Matti), GDi (bonde och berg-

troll), GD2 (dito), GD3 (dito), GD4 (troll), GD5 (man och troll),

GD6 (bonde och bergtroll), GDv (man och liten mörk man),

GD8 (bonde och bergtroll), GGi (man), GG2 (bonde), GGs

(dito), GG4 (dito), GGe (dito), GG? (dito), GN2 (bonde och

jätte), GS2 (dräng och skam), GSs (Sankte Pär), GS4 (Per

och Pocker), GSF2 (finne), GSFs (fattig gubbe och bergtroll),

GSF4 (Petrus), RF2 (Hel. Crispin), RF3 (Hel. Martin och

liten djävul), RF4 (Hel. Mikael), RF5 (Hel. Martin), RF?

(dito), RF9 (bonde), RFio (Hel. Mikael), RF12 (Pierre), RFis

(Saint Guénolé), RFi4 (bonde), RFi5 (man), RU (Hel. Johan-

nes), SBi (valack), SPo (man), SRVi (bonde), SSi (Hel. Sab-

bas), Kau.i (bonde), Armenieri (man från Mossul), Litt.

var.2 (bonde), Litt. var.3 (dito), Litt. var.4 (dito), Litt. var.5

(dito); jlere män och djävulen RPi (arbetare), Araben (araber),

Litt. var. 6 (araber); käring och djävulen (SCi (Elaka Dora),

SPi, SP2, SP3, SP4, SUi, SU2); Eulenspiegel och bönder (GG5);

Gud och den Onde (FE2, RFn, Let.i, Litt. var.i (den gode

och den onde)).

I de västslaviska varianter, där käringen intagit mannens

plats, har denna förändring möjligen skett på grund av den

listiga käringens popularitet i dessa trakter, möjligen ock under

inflytande av någon annan sagotyp. Detta är exempelvis

tydligt fallet med varianten SCi, förenad som den är med

Kl 164 (sagan om den elaka käringen i gropen). I den tyska

varianten GGs har en omkastning ägt rum: under påverkning

av äventyren om Eulenspiegel har denna kommit att upp-

taga den listiga personens mantel och bönderna fått spela

rollen av de bedragna.
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GRUPP C: man och björn (FEi, FFi, FF2, FF3, FF4,

FF... FFs, FF9. FFio, FFii, FF12, FFis, FFi4, FFiö, FFig,

FPi. F\V2. GSEi, SRi, SR2, SR3, TCi); sjörå och björn (FP2).

Det förefaller otvetydigt, att björnen i dessa nordliga

varianter trätt i stället för djävulen på grund av dess cen-

trala ställning i rysk folklore och under direkt inflytande

av K154, som skildrar ett mellanhavande mellan man och

björn. Med denna sagotyp äro ju icke endast samtliga stor-

ryska varianter (SRi, SR2, SR3) förbundna utan därjämte

ett stort antal finska (FF2, FF9, FFis, FFio), tvenne estniska

(FEi. GSEi) och en tscheremissisk (FW2).

Nu uppställer sig frågan: vilken av dessa grupper represen-

terar sagan i dess ursprungliga form, eller kan man med hän-

syn till sagans enkla konstruktion antaga, att de uppstått

oberoende av varandra? Som vi redan sett, måste det anses

fullt bevisligt, att grupp C uppstått under inflytande

av K154. Men nu frågar man sig, är det här björnen, som

trätt i djävulens ställe, eller är det mannen som intagit rävens

plats? Antagandet att Kl 030 uppstått självständigt som

djursaga vore säkerligen förhastat 1. I de flesta länder, där vi

finna varianter hörande till grupp A, påträffa vi ett betyd-

ligt större antal varianter inom grupp B (i Sverige och Svensk-

Finland 3 mot 1, bland finnarna 15 mot 1, i Frankrike 12 mot

3), och därjämte sakna vi — som redan Krohn påpekat "^ —
en rimlig psykologisk förklaringsgrund härtill. Att så och att

skörda äro rent mänskliga arbetsfunktioner, och antagandet

att den av de handlande personerna, som drargit det kortare

strået, stått på en lägre kulturståndpunkt än den andra,

för vilken järnverktygens bruk var känt, ger en förklaring

at den förres ovetskap om de odlade växternas natur. Även

1 Jfr Basset, Contes populaires Berbéres s. 138. Basset stöder sitt

antagande särskilt på de ryska varianterna.

- K. Krohn, Tntkimiiksia suomalaisten kansansaiujen alalla I s. 243 f.
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den omständigheten att djävulen ofta utan vidare framträder

som mannens biträde understöder en sådan förmodan. Att

låta djuren förlora sitt specifikt djuriska kynne och uppträda

som maskerade människor är något som i allmänhet strider

mot de europeiska djursagornas karaktär. En god illustration

härtill lämnar oss Aesopus, som vi ju annars ha att tacka

för en så stor del av våra djursagor, då han i en av sina fabler

behandlar ett motiv i hög grad påminnande om skördedel-

ningen och här icke låter personerna utgöras av djur. Han

berättar nämligen om en resande, som uttröttad av en besvär-

lig väg lovar Mercurius hälften av allt han möter, blott denne

^ille hjälpa honom att lyckligt avsluta sin resa. En stund

därefter finner han en säck med dadlar och mandlar och

fullgör sitt löfte sålunda, att han av dadlarna avstår den inre

hälften, kärnorna, och av mandlarna den yttre hälften, ska-

len 1. — Däremot är det icke ägnat att förvåna, att vi i några

österländska varianter finna igelkotten och schakalen som sagans

personager. Detta harmonierar mycket väl med österländsk

folklore, ty denna skiljer sig från västerlandets just däri

att den behandlar djuren såsom människor iklädda djurgestalt.

Utom allt detta är att märka, att grupp B uppvisar de

avgjort flesta varianterna från del avgjort vidsträcktaste

området; — något avgörande bevis är detta visserligen icke,

sålänge samlingsarbetet bedrivits med så olika iver och olika

resultat i olika trakter av världen.

Våga vi alltså tryggt betrakta den form av sagan, där

människa och djävul äro de handlande personerna såsom den

ursprungliga, kunde det synas — i synnerhet om vi rikta vår

uppmärksamhet på de folkliga varianterna — som om vi

härmed även förlade dess sannolika uppkomstort till Europa,

närmast den centraleuropeiska kontinenten. Härifrån är det

nämligen lätt att spåra de tvenne vägar, en östlig och en

västlig, längs vilka den vandrat mot norr. Ej heller möter

^ Esope en belle liumeure ou 1'elite de ses fables, reviie par Ch. Manton

(Hambourg 1740) s. 12.
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det större hinder att finna europeisk påverkning i de sparsamma

orientaliska varianter, som överkonmiits. Vad först den asia-

tiska varianten ifrån trakten av Alosul beträffar, visar först

och främst en anteckning i manuskriptet, att den är upp-

tecknad så sent som KScSo. Dess förbindelse med K1083

berättigar till antagandet, att korsriddare eller senare tiders

köpmän bragt sagan med sig från Frankrike, där denna

sannnansättning förekommer i flere varianter (RF?, RFio,

RFii, RFi:^). Den ena marockanska varianten (Berberi)

antyder europeiskt ursprung redan genom sin sammansätt-

ning med de kända aesopska fablerna K33 och K41 (Grimm

N:r 73). Den andra marockanska varianten (Berber2) kan

som sagt mycket väl ha kommit över ifrån Malta. Återstår

den arabiska varianten, och ingenting står i vägen att också

den sökt sig över från Europa och för övrigt: en svala gör

ingen sommar.

Men beakta vi särskilt de litterära varianterna, kunna

vi icke med lika stor sannolikhet tillbakavisa möjligheten att

också detta sagostoff ursprungligen härstammar från Orien-

ten, från Indien, Persien eller Arabien.

111. De litterära varianternas karaktär och
härstamning.

Den äldsta litterära varianten, från början av 1300-talet,

ingår som sagt i Conde Lucanor, denna vid sidan av

Boccaccios Decamerone kanske yppersta produkt av medel-

tida världslig prosa. Mig veteriigt ges det ingen uppgift om,

ur vilken källa Don Juan Manuel tagit just intrigen om skörde-

delningen, men att han hämtat stoffet till de allra flesta av

sina sagor och apologier från Orienten är alldeles uppenbart.

Med stor säkerhet kan man påstå, att han känt till de spanska

översättningar utav Pantschatantra, Kalila och Dinma samt

Boken om Sendabad, som pä hans tid utkommit ^ och säkert

^ Jfr de Puibusques inledning i den franska upplagan.
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har han supplerat dessa litterära inflytanden med vad morisk

folktradition haft att berätta. Som gränskommendant i kriget

mot morerna var han nämligen i ständig kontakt med dessa,

och under stridens pauser lär han till och med ha stått på

ganska vänskaplig fot med fienden. Men efter vad jag övertygat

mig om, finnes sagan om skördedelningen icke i de originala

översättningarna av Pantschatantra, Kalila och Dimna och

Sendabad— vilket dock icke hindrar att den möjligen kunde

ha insmugit sig i någon översättning. De spanska översätt-

ningarna äro naturligtvis icke gjorda efter sanskritoriginalet,

och som känt avvika redan de första, persiska, arabiska och

hebreiska, översättningarna i hög grad ifrån varandra. Visser-

ligen kan Don Manuel även mycket väl ha öst ur spansk tra-

dition, men det förefaller då överraskande att vi icke äga

någon enda folklig uppteckning från Spanien, På grund

av sin höga börd hade han dessutom tillgång till alla kloster-

biblioteken, och den möjligheten förefinnes ju alltid, att han

i något av dessa stött på sagan om skördedelningen, närmast

kanske i en fransk volym, ty troligt är att sagan inkommit i

den franska predikant-litteraturen.

Vad dess förekomst i Conde Lucanor i alla fall synes ådaga-

lägga, är att sagan ursprungligen icke kan ställas i samband

med den ovannämnda aesopska fabeln. Ty endast på ett par

ställen i Conde Lucanor möta vi svaga reminiscenser från Aeso-

pus, och dessa också så förvanskade, att en förstahands påverk-

ning är fullkomligt utesluten. För övrigt förefaller det även

psykologiskt osannolikt, att sagan härstamma från Aesopus,

då den icke i en enda variant förekommer i samma form

som hos denne utan fullkomligt allmänt uppträder såsom

skördesaga.

Icke heller synes sagans förekomst i Conde Lucanor ha

spelat en större roll vid dess spridning; denna variant är den

enda, i vilken den onde bedrar den gode, och den allmänna

moraliska tendens, den hos Don Manuel exemplifierar, är vitt

skild ifrån den naiva jesuitismen i de övriga varianterna,

i Conde Lucanor anföres sagan som en illustration till tesen.
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att ir.aii inte bör sätta hart emot hart utan visa överseende,

hovsamhet och förtroende gentemot den, som gjort en tjänster

• •ch vars vänskap man vill behålla, och försyndar sig denne

också mot ens vänskap, skall man icke hämnas, utan blott

låta honom förstå, att det endast varit av högaktning och tack-

samhet och icke av tvång man gjort honom väl:

Den onde och den gode besluta att sia sig ihop. Först hålla de

dl farahjord tillsamman, och då tackorna fatt ungar, föreslår den

'Uide, att den gode skall erhålla lammen och därmed besväret att

föda upp dem; han själv skall få ullen och mjölken. Efter en

tid lägga de sig till med en svingård, och då föreslår den onde i rätt-

visans namn, att han denna gång skall ta svinen, den gode borsten

och mjölken. Så följer skördedciningen, och hovsam och mild som
den gode är, går han även denna gång in på den ondes förslag

och blir lika illa lurad. Till sist städsla de gemensamt en tjänarinna.

Den onde tar den undre hälften och överlämnar den övre såsom

varande den vackrare och nyttigare åt den gode, och denne, glad

över att få två flitiga armar i sin tjänst, är även nu till freds med
fördelningen. Men kvinnan, som för den gode endast är en tjäna-

rinna, blir den ondes hustru och skänker honom i tidens fullbor-

dan en son. Då nu denne skall få sin första måltid, vägrar den

gode emellertid att lämna mjölken, som enligt fördraget tillhör

honom. »Min vän, min vän, om Ni tror mig vara dum nog att

aldrig ha förstått skillnaden mellan de lotter Ni uppdelat, har Ni

farit vilse; jag har alltid tydligt vetat, att jag varit en narr, men jag

liar resignerat, och jag har hellre lidit den grymmaste nöd än vänt

mig till Er med en bön. Har Ni brytt Er därom? Aldrig. Nåväl,

då Gud har tillåtit, att Ni behöver min hjälp, liksom jag behövt

Er, förvåna Er icke att jag tager min hämnd och vägrar Er allt.

Det skall påminna Er om det Ni låtit mig lida.» — Den gode, som
inser, att himmelen skänkt honom ett tillfälle att besegra den onde,

ger dock slutligen efter på villkor, att den onde med barnet i sina

armar springer genom staden skrikande: »Mina vänner, veten, att

den gode besegrat den onde utan att vika från dygdens väg.»

Åtminstone måste man antaga, att den följande som

litterärt behandlat sagan om skördedelningen, R a b e 1 a i s,

icke hämtat motivet ur Conde Lucanor. Hur skulle han ur

Don Manuels apologi just ha plockat ut denna detalj och

lämnat å sido den sista fördelningen, som ju så mycket mer

11
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borde ha tillfredsställt hans robusta fantasi? Mycket sna-

rare än Don Manuel kan Rabelais tänkas hava öst ur in-

hemsk källa, folklig eller litterär. Under sin munktid var

han säkert i tillfälle att uppbygga sig med en mängd av den

franska predikantlitteraturens alster. Till antagandet att

sagan om skördedelningen insmugit sig i denna litteratur

berättiga oss de många nanmgivna helgon, vi möta i de franska

varianterna. Personerna hos Rabelais äro emellertid bonde och

djävul, — kanske skulle han icke låtit ett tillfälle gå sig ur hän-

derna att en smula skämta med helgonens världsliga bedrägerier?

Men det är att observera, att sagan även hos Rabelais utgör en

episod i ett större helt, och fästa vi oss vid den obscena fortsätt-

ning, i vilken hans skildring kulminerar, framstår plötsligt även

här möjligheten av direkt eller indirekt orientalisk påverkan.

Rabelais' drastiska skildring begynner med en »historisk» för-

klaring, varför de förr sä rika och välmående papefigerna nu leva

i stor nöd och fattigdom, och därpå följer sagan om skördedelnin-

gen med sin obscena avslutning. Då bonden och djävulen såti

både rovor och korn, och djävulen båda gångerna blivit lurad,

fordrar han förbittrad att de skola klösas. Segraren skall erhålla

den besegrades del av skörden. Bonden rädd och nedslagen berättar

detta för sin hustru, och hon uppmanar honom att bara hålla sig

undan, så skall hon nog ta hand om djävulen. När denne på den

utsatta dagen infinner sig, träffar han endast hustrun hemma
gråtande och klagande. På djävulens fråga huru det är fatt, säger

hon, att hennes man berättat henne, att han i dag skall klösas

med djävulen. För att prova sina naglar skrapade han henne ned-

till, bara med lillfingret, och flådde henne rent avskyvärt. Nu
har han dessutom gått till smeden för att få sina naglar vässade.

Så lyfter hon upp kläderna, ända till hakan, på det sätt som de

persiska matronorna fordom presenterade sig för sina söner, när dessa

flydde ifrån striden. Vid synen av «renorme solution de continuitc

en toutes dimensions» ger djävulen sig att anropa sina gudar ocli

försvinner.

Nu har Köhler påvisat, att den tidigaste versionen av

denna avslutning befinner sig i sjätte boken av Somadevas

sagosamling, alltså härstanmiar ifrån Indien i. Inledningen

1 Jahrbiicfi fiir roinaiiischc Litteratur 1 1 1 s. 338 ff.
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är dcck en annan: vid vedhuggning sårar sig en fattig brah-

nian i benet, cch da såret icke vill helna, uppmanas han att

vända sig till en pisåtscha (ett slags demon). Denna helår

såret, men fordrar, att brahmanen inom sju dagar skall skaffa

honom ett annat sår att hela; varom icke hotar han att döda

brahmanen. Denne vänder sig nu i sin nöd till sin dotter,

som vid tiden är änka, och demonen avskräckes på samma

sätt som hos Rabelais. — Som Köhler riktigt framhåller, är

likheten mellan dessa bägge versioner så stor, att vi också

utan att kunna påvisa mellanled måste förutsätta ett sam-

band. Troligen har dcck Rabelais icke hämtat detta motiv

direkt ur Somadeva, ty så populärt som det är, har han antag-

ligen mött det annorstädes. Hans Sachs hade exempelvis redan

1531, alltså tva ar före Rabelais, skrivit en mästersang

över samma tema \ Flere andra folkliga och litterära varian-

ter ha sedan dess sett dagen.

Sagan om skördedelningen förekommer i alla fall icke —
som jag varit i tillfälle att konstatera — hos Somadeva, och

vi ha, till dess motsatsen visats upp, allt skäl att räkna mäster

Rabelais som fadern till dennakombination avK1030ochK100r).

Under detta antagande är det lätt att se, vilken förvånansvärt

stor betydelse den rabelaiska varianten i motsats till den

manuelska haft för sagans vidare utbredning, icke minst

i den folkliga traditionen. I en hel rad folkliga uppteckningar

möta vi denna karakteristiska sammansättning (RF9, RF10,

GG», GN2, GD2, GD6). Av dessa framträder den franska

varianten ifrån Languedoc (RFo) i samma form som hos

Rabelais, varemot den belgiska uppteckningen (RF10), som

ingår i Gittée's Contes populaires des pays Wallon, undergått

en för en folkbok lämplig retuschering. Påverkan är dock

fullt uppenbar. Liksom hustrun hos Rabelais hotar djävulen:

»Encore est il allé chez maréchal soy faire aiguiser et appoinc-

ter les griphes», skrämmer hon honom på flykten hos Gittée

med orden: »Mon mari est allé chez le maréchal pour faire

1 Bolte i Zeitschrift fur vergkichende LitteraturgeschicMe VII s. 4Vj.
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aiguiser ses ongles». Märkligt är, att vi kunna spåra Rabelais'

tydliga inflytande ända till Danmark och Färöarna. Den ob-

scena form, som utmärker särskilt de danska uppteckningarna,

skingrar varje tvivel om deras ursprung. Särskilt uppvisar

GD6 en så stor likhet också i detaljerna med Rabelais, att ett

direkt inflytande måste misstänkas. Detta är ju heller icke

uteslutet, då Kristensen utgav Danske sägn 1892, men redan

1884 S. Brobergs danska översättning av La vie de Gargantua

et de Pantagruel utkommit. Den tyska varianten från Hol-

stein framträder också en smula hyfsad. Här visar hustrun

djävulen en rispa i ett ekbord, vilken hon föregiver, att hennes

man gjort. Men också här har han gjort rispan endast med

lillfingret och därpå begivit sig till smeden för att få sina

naglar vässade. Möjligen kan denna uppteckning sättas i för-

bindelse med en av de litterära varianter, den tyska (Litt.

var. 5), som Rabelais påtagligen påverkat. Denna variant,

som ingår i den anonyma berättelsesamlingen Mancherley
artige annehmliche Historien undGeschich-
ten, öder Zei t- V e r k ii r ze r från 1675, överensstämmer

nämligen med GG4 däri, att tärningsspelet avgör skördens

fördelning; för övrigt är den rent rabelaisk. Den andra litte-

rära varianten, där skördedelningen förknippas med 1095, La

Fontaines dikt Le Dia b le de Papefiguiére, bygger

helt på Rabelais; den börjar uppriktigt med orden:

'Maltre Fran9ois dit que Papimanie

Est un pays ou les gens sont heureux:

Le vrai dormir ne fut fait que pour eux

Nous n'en avons ici que la copie',

och i fortsättningen äro till och med ordagranna påverkningar

skönjbara. I sin mån har den väl också bidragit till att göra

Rabelsis' berättelse känd. —
Dessa äro de direkt påvisbara reminiscenserna ifrån Rabelais.

Men hans faktiska inflytande vid vår sagas utbredning är omöjligt

att fastställa, ty ingenting hindrar, att, där den rabelaiska ver-

sionen varit känd, episoden om skördedelningen under tidens

lopp avskilt sig som ett helt och vandrat vidare på egen hand.
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Den andra litterära varianten ifrån liiOO-talets Tyskland

(Litt. var. 4), som vår förteckning upptager, är i intet avseende

särskilt intressant. Den anonyme N ii r n b e r g-s k a 1 d e n

har väl, som Bolte förmodar, stoffet direkt ur folkets mun.

Skördedelningen tjänar ocksä här endast som underordnad in-

ledning; den skildring av en veritabel fäktning mellan kvinna och

djävul och den lista pa elaka kvinnor ifrån staden, vars offent-

liggörande synes vara diktens praktiska syfte, har författaren

uppenbarligen ifrån en annan dikt, tryckt 1(327 i Augsburg ^

Så återstår den sista litterära varianten, Riickerts dikt

Der betrogene Teufel från c. 1830, och med den få vi

det avgörande beviset för, att sagan om skördedelningen varit

känd i Orienten. I den Riickertska dikten beskrives skörde-

delningen utan någon som helst tillsats, och då innehållet ej

heller förvanskas av poetiska utsmyckningar, må den såsom

i hög grad illustrativ anföras:

Die Araber hatten ihr Feld bestelit,

Da kam der Teufel herbei in Eil;

Er sprach: niir gehört die halbe Welt,

Ich will auch von eurer Ernte niein Theil,

Die Araber aber sind Fuchse von Haus,

Sie sprachen: Die untere Hälfte sey dein.

Der Teufel will allezeit oben hinaus;

Nein, sprach er, es soll die obere seyn.

Da bauten sie Riiben in Einem Strich;

Und als es nun an die Theilung ging,

Die Araber nahmen die Wurzeln fiir sich,

Der Teufel die gelben Blätter empfing,

Und als es wiederum ging ins Jahr,

Da sprach der Teufel im hellen Zorn;

Nun will ich die untere Hälfte fiirwahr,

Da bauten die Araber Weiz und Korn.

Und als es wieder zur Theilung kam,

Die Araber nahmen den Aehrenschnitt,

Der Teufel die leeren Stoppel nahm,

Und heizte der Höllen Ofen damit.

1 Bolte i Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde VIII s. 21 ff.
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Att nu Riickert hämtat motivet till denna dikt ur någon

orientalisk publikation eller handskrift står utom allt tvivel.

Redan diktens innehåll visar, att handlingen utspelas bland

araberna, och en tanke att Riickert av poetiska skäl förlagt

den dit måste på det bestämdaste tillbakavisas. ^ Likheten

mellan Riickerts dikt och den enda folkliga uppteckning vi äga

från araberna (Araben) är slående. Icke nog med att perso-

nerna och, vad märkligare är, växterna äro fullständigt

desamma, utan även djävulens motivering för skördens för-

delning, nämligen att halva världen och alltså också halva

skörden tillhör honom, förekommer i dessa och endast i dessa

varianter. Den folkliga uppteckningen ingår i Certeux' och

Carnoy's sago- och legendsamling U Algerie traditionelle från år

1884 tyvärr fullkomligt utan kommentarier, och då Riickert

icke själv besökt Orienten, kan han ej heller ha sagan från

folkets läppar. Mer än sannolikt är att om man vore i stånd

att genomgå skrifterna i en orientalisk bibliografi intill

år 1830, man nödvändigtvis måste stöta på sagan om skörde-

delningen. Tyvärr ha mig veterligen orientalisterna och littera-

turhistorikerna icke ännu besvarat frågan om den riickertska

diktens ursprung, en fråga, som ju redan Jacob Grimm upp-

ställde.
"

^ Riickert var en av sin tids främsta orientalister, åren 1820—26

privatiärd i Coburg, från 1826 professor i orientaliska språk i Erlangen,

senare i Berlin. Redan 1818 kom han nnder en resa i Wien i beröring

med den kände orientalisten von Hammer-Piirgstall, som försedde honom

med svåråtkomlig orientalisk litteratur och gav honom undervisning i

arabiska, persiska och turkiska. Senare kompletterade han ihärdigt sin

beläsenhet i den orientaliska litteraturen och kände till det mesta av

denna under hans tid icke alltför vidlyftiga litteratur. Resultatet av dessa

studier var en mängd dikter med orientaliskt motiv, en mängd mer eller

mindre fria omdiktningar och översättningar. Gemensamt för alla dessa

skrifter är en stor pietetsfullhet gentemot det orientaliska originalet, och

för den, som något känner till denna sida av Riickerts produktion, fram-

står förmodan att han gjort sig skyldig till falsifikationen att förlägga en

europeisk saga till sitt älskade Österland såsom otänkbar.

2 Deutscfie Mythologie II s. 981.
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IV. Inflytelser på sagostoffets daning i europeisk

folktradition.

Men 0111 vi också känna oss övertygade om, att en obekant

orientalisk källa ligger till grund för den riickertska dikten,

må vi akta oss att härav draga för vittgående konsekvenser

i fråga om sagans ursprungliga uppkomstort. Dikten är skri-

ven så sent, att sagan många gånger om — varför icke t. ex.

genom Rabelais — varit i tillfälle att vandra till Medelhavets

sydkust och där avsätta spår i någon arabisk skrift. Att den

bedragna personen både hos Riickert och i den folkliga ara-

biska versionen utgöres av djävulen, gör detta antagande

nästan troligt: en orientalisk ursprungsform skulle snarare tala

om en ond, en pisåtscha, en schakal. Måste vi alltså, så länge

den felande länken saknas, resignera inför frågan, varifrån

sagans struktur, dess bärande intrig härstammar, förefaller

det däremot sannolikt, att den endast i Europa kunnat antaga

sin nuvarande form, m. a. o. kunnat framträda som en utpräg-

lad saga om den bedragne djävulen. Detta bevisar redan

den bedragne djävulens figur med den dubbla belysning, som

faller på den ifrån den tidigare germanska mytologien och

den kristligt dogmatiska föreställningsvärlden.

Svårt är att avgöra, om den dumme djävulen i sagan om

skördedelningen närmast skall betraktas som jättens eller

dvärgens arvtagare. I flere senare tiders djävulssagor flyta

väl föreställningar om bägge dessa den tidigare folktrons

dumma personer samman och göra ett noggrant åtskiljande

hka omöjligt som onödigt. Men att K1030 har att uppvisa

drag, som peka på en tidigare folktro, är lätt att märka. I en

norsk variant (GN2) ha vi i själva verket jätten i stället för

djävulen, och bergtrollet, som figurerar i de danska varian-

terna (även GSF3) är i dansk folklore en vanlig efterföljare

till jätten och dvärgen. Själva intrigen bygger på förutsätt-

ningen att djävulen har vissa berättigade anspråk pä jorden

och dess produkter, anspråk, som redan den nordiska myto-
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logiens jättar reste mot gudarna. ^ Kanske lockade växt-

världens fägring jättarna ifrån den öde stenvärld, som var

deras hem, och kanske blevo de därför bedragna? Och påmin-

ner det icke om sagorna om jätten, att djävulen får utföra

ett tungt jordbruksarbete blott för att se sig bedragen på arbe-

tets lön? Från dvärgsagorna ha vi icke lika tydliga remini-

scenser: möjligen att det i sagan om skördedelningen är fråga

om ett intelligensprov, ej om den råa styrkan, möjligen att

den bedragna personen i några varianter (t. ex. GD7,

GG6, RF3, Litt. var.2) skildras som en liten djävul, en liten

mörk man. Tärningsspelet, som förekommer i GG4 och Litt.

var. 5, är måhända också det ett arv efter den äldre folktron,

ursprungligen härstammande från Odin-mytologien,

Om kristet inflytande vittna främst de namngivna hel-

gon, en Petrus, Johannes, Mikael, Martin, som i ett flertal

varianter (GS:^, GSF4, RF2, RF3, RF4, RFö, RF/, RF12,

RF13, RIi, SSi) överlista den stackars djävulen, och vilket

som sagt berättigar oss till antagandet, att sagan som något

moraliskt exemplum upptagits i den franska predikantlittera-

turen. Ja, i några varianter (FE2, RFe, Leti) håller sig icke

ens alla helgons förmyndare. Gud Fader själv, för god att —
i harmoni med återlösningsdogmen — genom en ful list draga

djävulen vid näsan. Och som en motsvarighet till jättens

anspråk på jorden försvaras ju redan i Marcions gnosticism

djävulens äganderätt till den av Demiurgen skapade världen.

Djävulens motivering i några varianter (Arab.i, Litt. var, 6),

att halva världen och därför även halva skörden är hans,

leder slutligen också tanken till kristna föreställningar.

V. Sagans spridning i Europa.

Har sagan om skördedelningcn såsom en utpräglad saga

om den bedragne djävulen sin hemort i västerlandet, så är det

troligt, att den först framträtt som sådan i något av Central-

Jfr redan Griinm,
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oiiropas stora kiiltiirlaiider. Härifrån har den pa den folkliga

traditionens väg vandrat at alla håll, och dess spridning har,

som vi sett. ytterligare understötts av de litterära verk, i vilka

den funnit en plats. För oss kan det ha sitt stora intresse att

ännu litet närmare observera dess vandring mot norr och

fram till vårt land.

De tidigare nämnda förändringarna i sagans personager

åskådliggöra med önskvärd tydlighet, att denna vandring

mot norr försiggått på tvenne vägar, en östlig och en västlig.

Dels har sagan från Centraleuropa spritt sig till Ryssland,

där björnen intagit djävulens plats under inflytande av K154,

med vilken sagotyp samtliga storryska varianter äro för-

bundna. Härifrån har sagan vandrat till Estland (FEi och

GSEi), dit den dock även — som ett stort antal varianter

utvisa — kommit direkte från Tyskland, samt till finsk-ugriska

och turkiska grannfolk (FFi, FF2, FF3, FF4, FFs, FFs, FF9,

FFio, FFii, FF12, FFi.3, FFi4, FFiö, FFie, FPi, FW2,
TCi). Denna vandring bevisas utryckligen av att personerna

äro man och björn och att sammansättningen med Klot

(eller den närbesläktade björnsagan K155) i flere varianter

bibehållits (KI.>1: FEi, GSEi, FF2, FF'J, FF12, FF16, FW2;

Kl 55: FF3, FFö). I det finska Finland är sagan om skörde-

delningen fullkomligt allmänt ett mellanhavande mellan

mannen och björnen.

Dels har sagan äter sökt sig mot norr, till Sverige, över

Danmark; detta ses av att de flesta svenska varianter före-

träda den gängse, västeuropeiska typen med människa och

djävul som handlande personer och att ett antal varianter

både i Danmark och Sverige uppvisa en kombination med

K10.36 (GD2, GD4, GDö, GS2, GS;0. I Sverige har K1030
även mycket tidigt, som Krohn övertygande klarlagt \ upp-

trätt som djursaga, i det den ingått som ett konstituerande

drag i djursagan om det gemensamma jordbruket (K^O^ vari

det icke endast är fråga om att så och skörda och fördela

^ Krohn: a. a., s. 246 f.
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skörden, utan därjämte att tröska och mala säden och koka

gröten. Från Sverige har sagan i bägge dessa former, såsom

djävulssaga och djursaga, vandrat över till Svensk-Finland.

Bland de svensk-finländska varianterna framvisar den ifrån

Helsinge (GSF4) i alla detaljer och i dess sammansättning

med K1036 en sådan överensstämmelse med Bondesons små-

ländska version, att ett lån på litterär väg är påtagligt; Bonde-

sons sagbok är ju ett vanligt nummer i läsestugorna på den

svenska landsbygden i Finland. Som djursaga förekommer

K1030 i en österbottnisk uppteckning, vilken, som vi tidigare

framhållit, influerats från Ångermanland att döma av dess

förening med K9 och omständigheten att endast rotfrukten

odlas.

I Finland mötas alltså de bägge vägar, längs vilka sagan

vandrat till norden. Det är intressant att iakttaga, att de

till och med påverkat varandra. Ty som Krohn visat, har

den redan i Ryssland (SR2) förekommande och i ett par

finska varianter (FF9, FF14) bevarade fortsättningen att

säden males och rostas, förbytts till den västerifrån lånade

skildringen av sädens malande och grötens kokande (FF3).

Sagan om skördedelningen avslöjar sig sålunda till slut som

ett visserligen obetydligt, men nog så betecknande exempel

pa vilka möjligheter Finlands läge mitt emellan tvenne vitt

skilda kulturkretsar och föreställningsvärldar erbjuder vid

utformandet av en egenartad kultur, som sedan hedenhös

mottagit och alltjämt mottager impulser både från väster och

öster.



Fastlagsbruk och -tydor i Vörå.

Insamlade år 1921

av

Jacob Tegengren.

I.

Eldar.

Redan flere dagar i förväg släpa gossar och flickor ris och

bråte till de stora fastlagsbälen, som anläggas på åkrarna i

gårdarnas närhet, flere i varje by. Tidigt på fettisdagsmor-

gonen löpa barnen frän gärd till gård och tigga halm för

samma ändamål. Efter mörkrets inbrott antändas bålen.

Snart stiga lågorna högt mot skyn, som färgas röd av eld-

skenet. Det är en ståtlig syn att se hela bygden upplyst av

de flammande bålen. Kring fastlagseldarna samlades förr

inte blott det yngre släktet, utan även större gossar och flickor,

vilka dansade ringdanser kring bålen och sjöngo visor.

Fastlagseldar brännas även i grannsocknen Lillkyro;

däremot förekomma de ej i den norra grannkommunen Ora-

vais.

II.

„Ränna" för långt lin.

Tidigt på morgonen skulle gamla gummor ut för att åka

kälke utför någon backe. De ropade under åkningen: »läng

hampo å långt lin!» Ju längre kälken rände, desto längre

skulle hampan och linet växa under sonnnaren.
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En värdinna berättade som exempel på, huru segt de

gamla fasthöllo vid bruket att det skulle åkas kälke om fettis-

dagen, följande. Hennes mormor försummade aldrig, ehuru

hon på sin höga ålderdom var fullständigt blind och hjälplös,

att låta sin dotter en stund om eftermiddagen draga henne

omkring på en kälke. Efter färden kände gumman sig nöjd

och belåten: »hon hade gjort som det var föreskrivet.»

Foto E. Hägglund.

Fig 1. Långhahnsåkniiigen skall börja.

III.

Åka långt lin eller lång halm.

I Vöra säger man, att man åker såväl långt lin som lång

halm. Åkningen infaller efter middagen. Då vimlar det på

vägarna av slädar och »käppskrindor», vilka i ilande fart
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dragas fram av hästarna. Det är luiviidsakligLMi kvinnor och

liarn. som roa sig med åkning. (Detta meddckmde kunde

upptecknaren konfirmera fastlagstisdagen 1<)21. Skrindorna

voro fulla av kvinnor och barn och kördes oftast av en kvinna.

I slädarna sutto huvudsakligen kvinnor, endast en och annan

karl syntes pä kuskbocken. Pa »långslädarna» stodo klungor

av pojkar). Se fig. 1.

Farten under åkningen skall vara hastig. Det skall »hoilas»

och skrikas. Man lär tidigare försökt köra förbi varandra,

varvid man ropat: »ja ska ha långt lin, ja ska ha bäter

än tu!»

Flere slädar skarvades stundom samman, ty ju längre

åkdon man använde, desto längre lin skulle man få.

Kvinnornas hår borde under åkningen vara utslaget.

Ett vitt kläde bands kring hästens huvud, när man åkte

långt lin.

Under åkningen skulle man köra rakt; den, som åkte i

krokar, fick krokigt och fult lin.

Då man åkte långt lin, hade man stundom en brinnande

tjärtunna i skrindan eller på långsläden.

Mycket halm skulle vara med, då man åkte (även i Oravais).

Ett knippe halm skulle släpa efter släden. Man band tva

halml^ärvar vid släden, så att de släpade efter under åkningen.

(Förekom för ett par år sedan i Koskeby). De åkande höllo i

stora halmknippen. (Fastlagstisdagen 1921 mötte uppteck-

naren en skrinda, i vilken omkring ett dussin kvinnor och

barn befann sig. Varje åkande höll ett halmknippe i famnen,

och de tomma axen svajade över deras axlar vid den snabba

farten). Kring hästens loka flätades halm; likaså virades

halm kring skaklarna samt skrindspolarna. Halmtestar instuc-

kos i "romorna".

Man bör ha mycket »skrannnel» med, da man åker (före-

kommer även i Oravais). Minst en »storklocka» bör hängas

vid varje skakel eller fimmelstång och en klocka vid lokan.

.Allt, som i klockväg finns i gården, bör fästas vid skaklarna;

även koskällorna tagas med.



17i Folkluristiska och etnografiska studier Hl.

Kyrknäsdukarna skulle bindas vid loka och skaklar-

Klockorna och skällorna skulle bindas fast med näsdukar.

Ju mer dessa fladdrade, desto vitare och vackrare lin skulle

man fa. — När kvinnorna om hösten skördade linet, kundi

man få höra den ena säga till den andra: »sir tu, he fladdra

bäter fö me än fö te, tärfö fi ja bäter line än tu.»

Spinnrocken togs stundom med i skrindan — ja, ibland

lär man kunnat fä se ända till 4 rockar i samma åkdon. Det

Fig. 2. Ränning i bossbacken.
Foto K HäiiQluncl.

var ett märke för den värdinna, som medtog spinnrocken,

att om hon, utan att möta en käring, lyckades köra förbi grann-

gården, skulle hon ha tur med väven. Mötte hon däremot en

käring, innan hon passerat granngården, skulle trådarna

under vävningen brista.

Man skulle ta med sig stora knippen av lingarn och vifta

med dessa under åkningen, sä skulle linskörden bli riklig

(antecknat endast från Oravais).
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IV.

Lekar och dans.

Under hela fastlagstisdageii, men i synnerhut pa efter-

middagen och kvällen, roa sig gossar och flickor i •>bossbackan)>

— någon brant sluttning vid ästranden, som blivit begjuten

med vatten, sa att den företer en glatt och islupen yta. Man

Fig. \insilan sättes i yaiig. 1 . v. röken frän halniTjalet.

Sätter sig pä ett knippe halm och rutschar ned under höga

rop. I denna lek går det mycket vilt till. När ens eget halm-

knippe blivit utslitet, söker man rycka till sig halm av någon

annan. Gossarna kasta sig över flickorna och skuffa dem, sa

att de stundom ränna ned pä bara kjolen. Se fig. 2.

Här och var i byarna funnos för ett par tiotal ar sedan

-tora gungor uppställda. Sätena voro för fyra personer och

så inrättade, att de höUos i vågrätt läge i trots av att gungan

roterade kring sin axel. 1 dessa gungor skulle man snurra

runt pa fastlagstisdagen.
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I »gårdssmugona» d. v. s. prången mellan husen uppsattes

enkla små gungor av trävirke, s. k. tjissor, vilka vid stark

fart roterade kring sin axel. I dessa gungade såväl gossar

som flickor i ivrig tävlan om vem som förmådde snurra omkring

de flesta varven. Emedan olyckor ofta inträffat vid denna

sport, äro tjissorna nu nästan fullständigt avskaffade.

Till fastlagstisdagens nöjen hör även kringsnurrandet på

de s. k. vinglorna, vilka alltfort äro i bruk. En vingla inrättas

på följande sätt. I marken nedslås en bastant påle, så att

dess ovan jordytan befintliga del kommer att mäta c:a 1 m
i längd. I pålens övre ända är en stark cylindrisk jämten

inslagen, vilken passar in i en urholkning, gjord på mitten av en

omkr. 5 m lång stock, som i vågrät ställning lägges på pålen. I

vardera ändan på stocken äro två starka käppar lodrätt infällda.

När vinglan skall sättas i rörelse, placera sig två personer

i sittande ställning på stocken — en i var ända mellan de

uppstående käpparna och omfatta dessa med armarna. Ving-

lan kringdrives sedan av andra personer genom att dessa

under hastigt springande trycka händerna mot stocken.

Farten bör vara stark. Under förmiddagen är det mest det

yngsta släktet, som roar sig med vinglan, men efter mörk-

ningen, sedan fastlagsbålen tänts, samlar sig den skriftskol-

gångna ungdomen, ja, t. o. m. gifta män och kvinnor samt

åldringar vid vinglan, ty nu är den rätta tiden för detta nöje.

Det heter nämligen att medan eldarna brinna, skola såväl

vinglorna som de nedan nämnda »slängbockarna» gå. (Fig. 3).

Till fettisdagen ställa barnen i ordning s. k. slängbockar.

1 marken nedslås en påle, vars övre ända är försedd med en

järnsplint. Denna trades genom ett hål på en lång stång, vid

vars motsatta ända är fäst en grovt tillyxad trähäst på medar.

Den, som skall slängas, tar plats på hästen, varefter kamra-

terna med handkraft tvinga stången att med stor fart rotera

omkring den i pålen inslagna splinten.

Barnen åka slängbock på dagen; den äldre ungdomen

roar sig med samma lek senare på kvällen, medan eldarna

brinna. Stundom binder man en gannnal tjärpyts vid stången
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ett st\'cko trän bocken och antänder densannna. Under stort

jubel kringdrives bocken, varvid den brinnande pytsen ritar

fantastiska eldrint:;ar i luften.

En brinnande tjärtunna brukar av gossar och flickor

dragas pa en kälke genom byn. Ungdomen jioppar, dansar

och »lioilar» omkring timnan. — Denna sed iakttogs ännu

1921 i Andiala by och föregående år i Koskeby.

I »smugorna» mellan husen hade man stora »)klockor»
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kläpp, gav den ej något ljud, men pojkarna slogo med käppar

på den, varvid ett ganska starkt slammer uppstod. Även

på kvällen skulle man ut och trampa träklockorna, så att

de roterade kring sin axel. För 60 år sedan funnos i Bergby

tre dylika »klockor». Meddelaren ansåg dessa »klockor» endast

såsom leksaker för pojkar, men ett par andra gamla personer

ha påstått, att »träklockorna» voro upphängda i det syfte,

att man pa dem skulle öva sig att trampa de riktiga klockorna

i kyrkstapeln. 1 alla händelser skulle dock pojkarna på fettis-

dagen »snurra» med dessa klockor och sia pa dem med
käppar. Se figg. 4 och 5.

Dans anordnades alltid på kvällen. Det var ingen ordent-

lig högtid, om ungdomen ej fick ha 'feittisdasdansin'.

V.

Maten.

Det bästa gården hade i matväg sparades till fastlags-

tisdagen. Middagsmaten skulle vara riklig, av yppersta

beskaffenhet och fet. Man förtärde köttsoppa, kött, fläsk,

ost och smör. Middagen avslöts alltid med vofflor. Sanmia

matordning följes ännu, och så fattig finns knappt någon gård

i socknen, att folket inte på fastlagstisdagen består sig

köttsoppa och vofflor.

Till middagen klädde man sig i högtidsdräkt. Karlarna

togo på sig sina rödrandiga västar och söljabälten, kvinnorna

sina rödkjortlar, helgdagsförkläden och kyrkluvor.

Blodkorv var förr en vanlig rätt vid middagen.

De som ej lagade vofflor, gräddade i stället pannkaka.

Soppan skulle innehålla så många sorter som möjligt:

nötkött, fläsk, gryn och ärter.

Osten var en viktig rätt vid middagen. Den kallades

»fettisdagsosten». 1 större gårdar beredde man flere ostar till

fastlagstisdagen.
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\'id kvällsmålet skulle värdinnan lägsta olika niatsortcr

pa trätallriken at varje man i garden: en kött-, en korv-,

en ostbit och en smörgas. Var och en fick smaka endast helt

litet av gåvorna, det mesta skulle sparas. Den, som sparade

sina matbitar längst, skulle fa det vassaste liebettet under

höbärgnirgen.

Aftonvarden skulle vara tidigt färdig — redan före mörk-

rets inbrott — ,sa att man sa fort som möjligt skulle fasläcka

elden i spiseln och stänga spjället.

Soppan kokades i äldre tider till kvällsmålet; sedan man
ätit den, skulle man ut för att »bränna och aka pa vinglorna».

Av de många matsorter, som man fick till aftonvard:

smörgås, kött och blodkorv, ost och vofflor, skulle man spara

en del pa trätallriken och ställa denna pa »karahyllan»

(kärlhyllan). Den, som sparade sin mat längst, skulle leva

längst.

VI.

Stugan.

Barnen få ej springa barfota pä golvet, ty da komma de

att stöta fötterna om sommarn.

På kvällen böra barnen bäras till sängen, för att de ej

skola stöta fötterna om sommarn.

När man sopar stuggolvet pa morgonen, bör man börja

vid dörren och ga in mot stugan. Sopar man mot dörren,

sopar man bort lyckan.

Golvet bör sopas så väl, att ej det minsta »rosk» syns pa

detsamma; då skall man ej plågas av loppor om sommarn.

Soporna böra bäras till grannens åker; då blir man kvitt

lopporna under sommarn.

Det första värdinnan bör göra om morgonen är att taga en

kvast och sopa taket tre gånger motsols. Daskall hon ej besväras

av flugor under sommarn.
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Den värdinna, som först får stugan sopad om morgonen,

skall få minst flugor om sommarn.

På kvällen skulle golvet sopas med stor omsorg. Soporna

buros till ett vägskäl, där man kastade ut dem och yttrade:

»Gå i en annan stuga, de har int nago' där!» Då blev man
kvitt flugorna.

När man gick att sova, fick man ej sko av sig på golvet,

utan måste göra detta i sängen, annars skulle man stöta

fötterna om sommarn.

Vi

Fähuset och kreaturen.

Går man bitti till fähuset på eftermiddagen, blir man 'bitti'

hela sonmiarn. En annan uppgift: man får skörden tidigt

inbärgad; en tredje d:o: korna komma om sommarkvällarna

tidigt hem från betet. — Man skall gå så tidigt till fähuset

pa e. m., att »solen skiner på mjölkbyttan».

Ju förr man får arbetet på e. m. färdigt i fähuset, desto

fortare får man höet och säden inbärgade.

Drager arbetet i fähuset långt ut på e. m., börja fåren

»trilla» (få kringsjuka).

Man får ej ge mycket vatten åt korna, ty då börja de törsta

om sommarn.

Mjölkningen bör stökas undan vid dagsljus; eld får ej upp-

tändas i fähuset.

Fähustaket skall sopas; då blir man kvitt flugorna i fähuset

under sommarn.

Man tar ett kläde och låtsar fläkta bort flugorna, varvid

man ropar: »schas, i grannas föus!» Då skola korna ej plågas

av mycket flugor om sommarn (känt endast från Oravais).

När man fått arbetet i fähuset färdigt och går in i stugan,

skall man skynda att stänga dörren efter sig, så slipper man
flugorna om sonunarn.
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\ll

Diverse sysslor.

Inträffade det, att värdinnan hade bakning om förmid-

dagen, ansågs detta lyckosamt. Hon borde i allmänhet vara i

full sysselsättning hela förmiddagen.

Det hörde av gammalt till ordningen, att ugnen pa för-

middagen eldades. Sedan skulle man baka och grädda bröd.

ty detta medförde lycka.

Man får ej spinna (även Oravais). Särskilt bör detta förbud

iakttagas på eftermiddagen. Spinnrocken bör föras ut uV

stugan (även Oravais) och ställas i framstugan eller pa vinden.

Spinner man, få faren »trillsjuka»; man förlorar farlyckan,

man spinner bort hamplyckan.

Det arbete, man utförde pa fastlagstisdagen, ansågs man
vara tvungen att göra under hela aret. Man skulle t. ex.

akta sig för att fara till kvarnen och mala, ty dä skulle man
ständigt nödgas upprepa kvarnresorna (upptecknat från

Oravais).

Allt arbete bör vara undangjort till middagen, ty dä går

högtiden in.

Efter middagen far man ej använda yxa; hugger man,

bli kreaturen halta under sommarn.

IX.

Väderleken.

Tändes fastlagsnyet med nordlig vind, blir det dåligt ar.

Är natten mot fastlagstisdagen stjärnklar, kommer det

mycket potatis.

Skiner solen på fastlagstisdagen sa lång tid, som en ryttare

behöver för att kläda sig i harnesk, blir året gott.

Sken solen på fettisdagen, kunde man vänta goda 'små-

växter' 1.

1 Lin, hampa och ärter kallades 'småväxter'.
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Var vädret så lugnt och vackert, att ej ens en 'kattfälo'

blev igenyrd, fick nian ej agnar i säden, när man efter trösk-

ningen kastade den med .kastskoveln.

Är vädret mulet, blir sommaren mulen och växten på

åkrarna dålig.

Var himlen mulen, skulle hampan och linet ge mycket blår

men litet tågor.

Snöar det, blir det mycket flugor om sonuiiarn.

I-"oto K. Hägghind.

Fig 6. Spinnrocken tvättas, vofflorua gräddas och bollarna

av blånor antändas.

X.

Förhållningsregler och tydor.

Man bör äta 7 (1) gånger i var vrå (även Oravais); man bör äta

100 vofflor. Man bör så mycket som möjligt avhålla sig från att
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dricka, i motsatt fall koiiiiiKT niaii att lida av stark törst under

somniarn (även Oravais).

Under middagen skulle man iakttaga tystnad; pratade

man, skulle bromsarna äta upp en om sommarn.

När man åt fastlagssoppan, fick man ej »gapa» mvcket.

Den, som gjorde sa, skulle bli uppäten av bromsar och flugor

om sommarn.

Den som vid kvällsvarden först hann äta upp sin smörgås,

skulle få »velkaste» (bästa) lien vid höbärgningen.

Är man lat på fettisdagen, får man vara lat hela sommarn.

Spinnrocken skall tvättas för god farlycka; spinnrocken

skall tvättas 7 gånger. Spinnrocken bör tvättas och vattnet

slås i det hål, som befinner sig invid »ståndaren» i spiseln

(också Oravais). Se fig. 6.

Kvinnorna böra ha håret utslaget hela dagen samt

kamma det väl.

De unga flickorna böra klippa tofsen på flätan 7 (?>)

gånger så fa de god hårväxt.

Fåren böra klippas vid fastlagsnyet.

Man ställer sig i skrevande ställning mitt på golvet med
ryggen mot dörren och kastar sina kängor mot denna. Komma
dessa vid fallet att vända tåspetsarna mot dörren, inträffar

dödsfall i gården under aret.

Från »flagabrädet» på spinnrocken tar man två blartottar.

Dessa hoprullas försiktigt till tva lätta, luftiga bollar (c:a

.') cm i diam.), varvid alla »skävor» avlägsnas. Den ena före-

ställer en flicka, den andra en gosse, vilka man vet bruka

ligga med varandra. Det gäller nu att se, vem av de tu, som
vill »fara till stan» d. v. s. spekulerar på brudgåvor. För detta

ändamål läggas bollarna på spiselstenen ett stycke från den

brinnande elden och antändas samtidigt. Flyger någon av

dem upp genom skorstenen, vill d.en, som bollen representerar,

till stan'>. Flyga bada bollarna upp mot det fria, ha bada

parterna samma astundan och komma snart att bli ett par.

Fordom säges man allmänt ha roat sig med denna lek.

Ungdomen gick inte blott till grannstugorna utan t. o. m.
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till andra byar för att fä se, vilka som här skulle bli

brudfolk. Se fig. 6.

Efter mörkningen går flickan med förbundna ögon till

vedlidret och tar ut ett trä från traven samt bär in det i stugan.

Är träet rakt och kvistfritt, får hon en vacker fästman, i

motsatt fall en ful och elak. Vedträet lägger hon sedan under

huvudgärden. Vad hon drömmer om natten, kommer att ga

i uppfyllelse.

Tillägg.

Stundom antändes fastlagsbålet redan före mörkningen,

ty man vill att röken skall synas så vida omkring som möj-

ligt. Det är vanligt, att man springer genom elden eller tävlar

om att göra djärva hopp över den.

När vingelstocken blivit upprest, packar man snö kring

dess fot och slår vatten på för att genom tillfrysning ytter-

ligare stadga den. Står stocken säkert behöver man ej frukta

för att träden i skogen det året skola blåsa omkull.

Hugger man pa fastlagstisdagen träd i skogen, bli korna

halta, om de raka trampa på spånen, när de om sommarn gå

på bete. (Det har inträffat, att illasinnade personer på

fettisdagen i hemlighet smugit sig till grannens skog och hug-

git 'tväittar' för att skada dennes kor).

Ju längre ispiggarna vid rännor och takkanter äro på

fastlagstisdagen, desto längre blir linet på åkern.



Folkliga tydor om kärlek och äktenskap.

Av

K. Rob. V. Wikman.

Den divinatoriska magien består delvis av spådomar och

orakel, delvis av tydor, ^ omen. I båda fallen tager man råd

för framtiden av vissa, såsom man tror, övernaturliga mak-

ter. Skillnaden mellan de båda grupperna av magi är dock

väsentlig. Oraklet uppsöker man, medan omenet faller i ens

väg. Av dessa bada huvudgrupper skall i det följande behand-

las endast den senare och denna också endast så långt den

gäller de skandinaviska folkens uppfattning av förhållandet

mellan könen, med uteslutande av alla de tydor, vilka sta

i ett direkt samband med sederna vid trolovning, lysning och

bröllop. Dessa hänga samman med en annan flock av folkliga

vidskepelser, nämligen den föreställningskrets, som tillhör äkten-

skapsingåendet, och måste därför ställas i samband med denna.

^ Termen 'tyda' användes här såsom liktydning för 'omen'. Ordet

är hämtat ur aUmogens språk (jfr Vendell, Östsvensk ordbok, tyda) i såväl

Sverige som Finland. Ordet upptogs först av Hyltén-Cavalliiis, ehuru

i en allmännare och obestämdare mening såsom betecknande ungefär

vad som numera brukar kallas 'magiska krafter', 'makter' m. m. (»män-

niskans tydor», »djurens tydor» Wärend och Wirdarne I s. 364 ff.), en

betydelse, vari det knappast mera förekommer i svensk etnologisk lit-

teratur. Allmogespråket har en flerfald beteckningar för begreppet

omen: tecken, märke, varsel m. fl. Tydornas psykologi har behandlats

i ett par förtjänstfulla uppsatser av Åke Campbell i Folkminnen och folk-

tankar V s. 161 ff. och Etnologiska studier tillägnade N. E. Hammarstedt

(Stim 1921) s. 88 ff., vartill här hänvisas.
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Gränsen mellan de här behandlade sexuella tydorna och de

nyssnämnda är både i religionsvetenskapligt (etnologiskt)

och psykologiskt hänseende fullt tydliga De erotiska tydorna

framspringa ur ett flertal livsförhållanden, vilka oberoende

av dem i folkuppfattningen äga en ockult kvalitet: religiöst-

magiska föreställningar om människans väsende, hennes själ,

hennes utseende, hennes kläder, om mänskliga funktioner,

såsom ätandet och maten, om livets och årets högtider, om
de husliga göromalen, om djuren, om platser, handlingar,

föremål och naturföreteelser. Frän den här behandlade grup-

pen av tydor ha dock drömtydorna uteslutits. Samtliga

hithörande omen ha avseende på könens förening och ha

alltid den sexuella instinkten till sin drivfjäder. I motsats

till dessa omen ha bröllopstydorna sin karaktär av bröllopstill-

fällets magiska och religiösa betydelse och gälla förhållandena

inom äktenskapet: rikedom, fruktsamhet, husbondemakt m. m.

Psykologiskt sett härstamma de från ett flertal olikartade

driftmotiv och önskningar, bland vilka könsinstinkten spelar

en relativt underordnad roll.

Tydorna bilda ett självständigt skikt i utvecklingen av

de magiskt-religiösa föreställningarna i allmänhet. Ofta nog

äro de endast magiska föreskrifter, vilka skrivits upp på

framtidens konto. Ursprungligen har omenet i sådana fall

betraktats som den magiska orsaken till den företeelse, som
det sedermera — på ett kulturstadium, där de magiska före-

skrifterna förlorat i betydelse — kommit att endast förebåda

Dessa tydor tillhöra sålunda en del av den folkliga magien,

som ehuru vittnande om primitiva åskådningar, till icke ringa

utsträckning måste betraktas såsom jämförelsevis ung. De äro

utlöpare av äldre föreställningar och gå ibland över i tyd-

ningar, där den magiska kvaliteten är mycket svag eller nära

nog upphävd. I vissa fall ha dessa i religiöst-magiskt hän-

seende svagt betonade föreställningar på grund av det upp-

^ Den praktiska betydelsen härav har tidigare påpekats i Folklo-

ristiska och etnografiska studier II s. 91.
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fostrande intressets inflytande övergått till rad och vinkar

rörande det verkliga livet.

Dessa onienföreställningar äro av icke ringa vikt vid stu-

diet av folktron. I nianga fall återgår tydan på religiösa och

magiska uppfattningssätt, vilka eijes försvunnit ur folktron

och endast kunna beläggas pa denna väg. Då t. ex. i Svensk-

Finland de obundna band, som skörderskan lämnar pa åkern,

kallas 'flickvagghalm', syftande pa att den ogifta kvinnan

skall få ett barn, så förklaras denna tyda, vars mening eijes

vore fullständigt obegriplig, genom samma vegetationsmagi

som föreställningarna om den sista kärven, halmfetischerna

vid skörden m. fl. Studiet av folktron blir därför till en viss

ijrad ett studium av dessa folkliga tydor. Detta förhallande

har gett mig anledning till föreliggande försök att syste-

matiskt sammanställa tydorna om kärlek och äktenskap.

Det är min övertygelse att systematiseringen av ett material

som detta måste grunda sig pa ett allmänt religionsvetenskap-

ligt övervägande, kombinerat med kännedomen om de skan-

dinaviska folkens speciella sätt att, om jag sä far säga, tänka

magiskt. Endast härigenom kan materialet avvinnas den

inre förståelse, som är nödvändig för arbetet pa dess utforsk-

ning. Under det att andra magiska föreställningskomplexer

jämförelsevis lätt låtit ordna sig, har den nebulösa av folk-

lig vidskepelse, som är förbunden med hithörande föremal.

länge och väl trotsat alla försök till analys och systematik.

T. o. m. den kände tyske systematikern pä folktrons område

Adolf Wuttke, vars sammanställning av det tyska folktro-

materialet vittnar om en profund kunskap om folkets magiska

åskådningssätt, har endast delvis lyckats intränga i denna

föreställningskrets. I vad man det lyckats mig att lösa de

teoretiska och praktiska frågor, som sammanhänga med

denna uppgift, må överlåtas åt andra att bedöma.

Varje tyda sönderfaller psykologiskt sett i tvenne delar:

det ominerande elementet och tydningselementet. Det före-

gående bildar (den objektiva) orsaken till det senare, som utgör

(den subjektiva) tolkningen. Som exempel ma här endast
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tagas följande tyda: »En flicka skall icke se sig i spegeln,

sedan det blivit mörkt, ty då förlorar hon karltycket» (A, 2.

a,). Det ominerande elementet är här, att det är farligt

att se sig i spegeln i mörkret; tydningen är, att den som så

gör, förlorar 'tycket' för det motsatta könet. Jag betecknar
denna tyda sålunda: se sig i spegeln .-förlora karltycket. Undan-
tag från detta beteckningssätt ha skett, endast i fall tydans
språkliga form i sig haft något av intresse. Till grund för

indelningen har genomgående lagts det ominerande elementet.

Tydor, vilka icke ha magisk karaktär, ha utmönstrats ur

behandlingen, varvid dock förfarits med yttersta försiktig-

het och snarare för mycket än för litet tagits med. Material-

samlingen till denna uppsats har varit slutförd sedan ett

antal år tillbaka, då den systematiska sammanställningen
gjordes. Då ett uttömmande av materialet helt enkelt

icke är tänkbart, har denna omständighet emellertid synts
mig vara av underordnad betydelse. De folkloristiska arkiv,

som lämnat material till den föreliggande uppsatsen äro:

Svenska litteratursällskapets i Finland Folkloristiska samlin-
gar (S. L. S.), Nordiska museets arkiv (N.M.A), Uppsala
landsmålsföreningars arkiv (U.L.A.) och Dansk Folke-
mindesamling (D.F.S.). Övriga handskriftskällor ha varit

J. O. I. Ranckens samlingar, f. t. förvarade i S.L.S.; J. J.
Törners samling, förvarad i Linköpings stifts bibliotek; L.

Fr. Rääfs handskrift, förvarad i Kungl. Vitterhets historie

och antikvitetsakademiens arkiv; j. Nybléns handskrift i

K. B. i Stockholm; H. F. Feilbergs privata samling, numera
införlivad med D.F.S., och J. Storakers samlingar i Univer-
sitetsbiblioteket i Kristania 1.

1 Förkortningar. Sockennamnen i Svenskfinland se Folkl. st. II. Land-
skapsnamn: B Bohuslän, Bo Bornholm, D Dalarna, EgF Egentliga
Finland, Fa Falster, Fy Fyen, G Gotland, Gausd Gausdal, Guld Gul-
d'>'. Jy Jylland, Loll Lolland, Mand Mandal, iVy/ Nyland, Nä Närike.
S-Jy Sönderjylland, Sk Skåne, Sm Småland, Sö Södermanland, L
Uppland, Vä Värmland, Ål, Åland, Vg Västergötland, Öh Österbotten.
Öl Öland, Ög Östergötland.
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I. Systematisk sammanställning.

A. Tydor av mäniskans makt och själ.

1

.

fotspår.

a) trampa i någons fotspår: han blir ej Q\it D. F. S. 190(5, 23:

2212 Ärhus a., JyC
b) trampa någon på hälarna: han förlorar 'friarlyckan' S. L. S.

220 OR, Öb; taga 'flicklyckan', 'karllyckan' av någon S. L. S. 5G

SB, Öb; »taga fästmannen av en annan» Hemb. 1912. U) NÄ, Öb; »man

trader kjeeresten fra ham» MS Storaker b, nr 2017 Maud.

c) trampa på en kvinnas kjolfåll: trampa bort 'giftaslyckan'

S. L. S. 65 RE, Öb.

2. spegel.

a ) spegla sig i mörkt rum: flickan förlorar 'nianfolkstycket'

Fernow I, 254 Vä (=MS Backman, N. M. A; (?) Lloyd 18]; Hof-

berg, 221 Nä; ej få sin älskade MS Storaker b, nr 1198 Gausd;

få en änkling till man S. L. S. 217 PÄ, Nyl; an) spegla sig om
aftonen: kärasten drunknar Kristensen, J. Sägn III, 45 nr 490

/v^;aiii) spegla sig vid ljus: förlora 'manfolkstycket' Fernow,

ibid.

b]) spegla sig i vatten: mannen eller kärasten drunknar Kamp
<)0nrl35 V^ 5/; bu) i vattenämbar: detsamma Skattegr. VIII, 57 nr

185, 187 Daiim. flerst; Kristensen, AlmueL, Tb. Ill, 102 nr 684

Mors, Jy; bm) i tvättvattnet: detsamma Skattegr. \'11I, 57 nr 180
' Danm.

c) se sig i spegel på med bröd i munnen: man får ej den man vill

ha Skattegr. VIII, 56 nr 178 Kolding-tr., Jy.

d) spegla sig ofta: kärasten drunknar Kristensen, AlmueL,

Tb. III, 102 nr 687 Samsö.

e) söndra spegel midsommaraftonen: då »går sju års lycka»

Brokiga blad, bil. t. Aftonbl. 1911 nr 41 Sk.

3. gäspa.

två personer gäspa på samma gång: de »få äta brudgröt till-

sammans» Hemb. 1915, 44 BO, Nyl.

1 E. T. Kristensen, Sägn (og Övertro) fra Jylland I, II, \,'i,{Jyske

Folkeminder IV, VIII, IX) betecknas här J. Sägn, I, II, III.
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B. Tydor av egenskaper och handlingar.

/. Egenskaper.

1. ansiktsdragen.

3]) den, som har ögonbrynen hopväxta: »skal ej få förnämt gifte»

MS Törner 132 nr 386 (N. M. A. 7097) Sm; an) högt änne, håret

långt fram på tinningarna: förnämt gifte MS Törner 132 nr 381

(N. M. A. 7096) [= MS Rääf III, 37; Rääf 1, 102] Sm; am) många
små rynkor omkring ögonen: »tyder paa et forelsket sind» J. Sägn

I, 380 nr 371 Jy; ajv) 'enkemandsspids' (fördjupning i pannan

från hårranden nedåt): enke J. Sägn I, 104 nr 717 (H. F. Feilbergs

uppgift) Jy?; av) kvinna har streck eller linje nedöver pannan:

blir gift, eljes icke MS Storaker b, nr 2614 Mand; avi) »skurerne

paa tvers i panden (de der gaar nedad i midten af den)» tyda på
Iiuru många hustrur man skall få J. Sägn I, 380 nr 370 Jy.

2. håret.

ai) »den som har kulrigt, krusit hår bak i nacken håller af

qvinfolk» MS Törner 125 nr 353 (N. M. A. 7122) Sm; a„) vikar i

pannan: änkeman U. L. A. Transtrand, D.

3. fingrarna.

a) tummen står i vädret: får högfärdig hustru Rääf I, 102

Ydre h., Ög.

bl) det knäcker, då man drar i fingrarna: personen har någon

kär Skattegr. VIII, 56 nr 172 Ryslinge s., Gudme h., Svendborg
a., Fy; bil) så många kärestor som fingrar, vilka knäcka Kristen-

sen, J. Sägn I, 376 nr 328 Jy; MS Storaker b, nr 2613 Mand.

4. händerna.

flickans händer äro varma: hon har ej mist sin mödom Kristen-

sen J. Sägn I, 375 nr 322 Jy.

5. tårna.

a{) den tå, som ligger närmast stortån, är lika lång som denna:

hustrun får väldet Kristensen, J. Sägn 1, 378 nr 346 Jy; mannen
blir elak mot hustrun S. L. S. 10 KB, Öb; MS Storaker b, nr 2649
Stören, Guid; om ej: får dålig hustru MS Storaker, ibid., Röras,

Guld; aii) den mittersta tån är lika lång som den närmast intill

stortån: hustrun skall råda över mannen (»Thi saaledes er frjoens

tccer'. Almuen antager nemlig, at hunfroen hersker över hannen.»)
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Kamp .yj nr 127. \'. Jy: am) stortån ligger över närmaste tå:

mannen råder i huset Kristensen, Almucl. Tb. III, 78 nr 98.; aiv)

stortån kortare än de andra tårna: flickan blir stygg mot sin man

S. L. S. 137. lÄ. Nyt.

6. knäna.

kittlig på knäna: 'horaktig' S. L. S. 220 MS, Öb.

7. vårtor.

ai) skäggvårta: änka MS Nyblén, Öl; medfödd: änka eller änke-

man Kristensen, Almuel. Tb. III, 10 1 nr 717 Vensyssel, Jy; vårta,

som man ej kan se: 'enkemandsvorten', 'enkevorten' Kristensen.

J. Sägn I, 378 nr 352 Jy; au) vårta på överläppen: mannen eller

fästmannen otrogen. Kristensen, J. Sägn I, 378 nr 353 Jy.

1 1. Handlingar.

1. inträdande i gården.

inträdande sätter sig ej: husets barnro och fästmanslycka gå

förlorade S. L. S. 72 Raseborgs h., Nyl.

2. givande och gåvor.

a) gosse bör ej ge duk åt en flicka: »därmed torkar hon bort

kärleken» C. Rosander, Sv. familjeboken utg. av J. G. Carlén II,

46, Sverige; Lloyd 48.

b') »spidse gjenstande niaa man ikke give sin ven»: de »stikke

venskabet ud». Skattegr. VIII, 180 nr 732 Loll; D. F. S. 190(i,

23:281 Saeby, Love h., Holbaek a., Sj; Wigström, Folkdiktn. 1,

125 Sk; »nålar, saxar, knivar eller andra uddiga eggjärn» Hyltén-

Cavallius I, 444 Värend, Sm; 'egg eller udd' Thiele III, 74 nr 51

[=Rask, MorskabslcEsn. nr 51] Danm.; Lloyd 48 Sverige; bn)

'metallsaker': förlovningen brytes S. L. S. 72 Raseborgs h., Nyl;

biii) »kjaerestefolk give hinanden . . . knive eller sakse»: »de skjae-

rer venskabet över imillem dem» Skattegr. VIII, 56 nr 174 Fy;

kniv, sax eller nålar såsom gåvor till fästmön: göra kärleken kort-

varig S. L. S. 239 BO, Nyl.; biv) »bog binder men kniv skjaerer

kjaerligheden över» MS Kamp D. F. S. 1904, 42 Sk, N. Sj; bv)

kniv eller knappnålar: »sticka sönder kärleken» Fernovv I, 254

(=MS Backman N. M. A. 1240] Vä; knappnålar Pontén, Jönk.

hushållns sällsks jörh. XII, 38 Hultsjö, Sm; nålar sticka ut kär-

leken mellan fästfolk U. L. A. Ög; friarens första gåva består

av brosch eller bröstnål: äktenskapet skall gå om intet Hemb.
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1912, 40 nr 7 NÄ, Öb; giva nål med spetsen vänd mot någon: ovän-

skap Skattegr. VI, 223 nr 825 Fy; om man tackar för en knappnål,

som man fått av en flicka: »det stikker venskabet ud» MS Kamp
D. F. S. 1904, 42 Sk, Ö. Jy;

knappenaal og knive

skal kicerliglied fordrive,

saxe og skeer

skal kiserliglied formeer! Thiele 111, 75 nr 346 Danm.;

Kamp 81 nr 228 Ö. Jy; variant: »spaejjl å skie» Kristensen, J.

Sägn III, 43 nr 476 Jy; »guldringe og solvskeer» nr 477 Jy; »synaal

og sem (som) hielper kierlighed frem» Thiele, anj. st. Jy [MoJbech.

Dial. lex. 284].

Cl) »ikke give sin kjaereste fodtoj»: »saa lober hun bort fra en»

Skattegr. VIII, 56 nr 179 Fy; hon »trampar kärleken under fötterna»,

blir otrogen S. L. S. 226 PA EgF; Bygdem. III, 80 KN, Öb; Cn)

strumpor: blir svartsjuk Bygdem., ibid.

3. hitta någonting, fatta.

a) den, som först hittar en förlorad sak, blir först gift F. fornm.

förens tidskr. V, 109 Mell. Öb.

b) falla när man går ned för en trappa: ej bli gift det året;

uppför däremot motsatsen S. L. S. 225 lÖ, EgF.

4. vissla.

a) flicka visslar: hon får ej sin första käresta Kristensen, Atmucl.

Tb. III, 97 nr 614 Danm.

C. Tydor av klädedräkten.

1. ktädcnia i allmänhet.

ai) sy på kläderna, medan de sitta på kroppen: bli förförd

Skattegr. VI, 70 nr 667 Flemlöse, Båg h., Odense a.. Fy; »blive

meget glemsom» Skattegr. VIII, 53 nr 137 Danm; an) så många
stygn, som man syr i kläderna, medan de äro på: lika många år

ogift Thiele III, 73 nr 338 Danm. allm.; MS Kamp D. F. S. 1904,

42 Köpenhamn; Kamp 78 nr 215 V. Jy, V. Sj.; Skattegr. IV, 123 f

nr 306 Fy; VI, 70 nr 667 Flemlöse, Båg h., Odense a.. Fy; VIII,

53 nr 13() Danm.; Kristensen, J. Sägn I, 377 nr 332 Jy.

bl) bränna kläderna: flickan skall snart få fästman, stå brud,

»for aar er ömme» Kamp 63 nr 156 V. Jy; Kristensen Almiiel.

Tb. Ill, 100 nr 665 (). Bircherods handskr.) Fy?; »svie til gifte»
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Dens., J. Sägn I, 377 nr 335 Jy; S. L. S. 220 NV, Öb; 22ö lÖ. EgF;
utan att hon själv märker det MS Storakcr b, nr 2611 Mand;
medan hon tillreder kvällsmaten: 'friare' till natten S. S. L. 174

PL.. Öb: flickan blir förförd Kristensen, Almuel. Tb. III, 101 nr

<i78 Ringgive, Nörvang h., \'ejlc a., Jy; nr 679 Jy; runt hål: gift,

avlångt: förförd Dens., J. Sägn, I, 375 nr 319 Jy; bn) flicka

bränner hål på en karls kläder: hennes ära skall gå förlorad genom
hans förvållande Dens., Almuel. Tb. Ill, 101 nr 680 Jy.

c) klä avigt på sig ett plagg om morgonen: få se sin tillkom-

mande under dagens lopp S. L. S. 225 lÖ, EgF.

2. kjolen och förklädet.

Bl) »skjortet kilter sig op forneden»: bli »gal inden aften» D. F. S.

1906, 26 (Feilbergs original) Darum, Görding h., Ribe a., Jy;
»faar hun snart en bejler» Kamp 64 nr 159 V. Jy; 'din kjole sidder

op til et bojel' Kristensen, Almuel. Tb. III, 100 nr 668 yy; kjolen

vikes upp inåt: detsamma Dens., J. Sägn IV, 384 nr 414 Jy; an)

tappa kjolen: otrogen-inan Dens., Almuel. III, 120 nr 421 (J. Birche-

rods handskr.) Fy?; fästmannen tänker på flickan S. L. S. 192

SU, Ål.

bl) bränna oförvarandes hål på förklädet: flickan skall snart bli

gift Kristensen, Almuel. Tb. III, 101 nr 677 Odense, Fy; bränna

hålet ovan knäet: gift, innan året är förbi anf. a. Tb. II, I 100 nr 664

Danm.; hon skall bliva 'lokket' samma år Dens. J. Sägn I, 375

nr 319; III, 52 nr 57 Jy; Skattegr. VIII, 57 nr 191 Middelsom h.,

Viborg a., Jv; bn) tappa förklädet: otrogen fästman MS Säve

III, 226 nr 375 G; Thiele III, 73 nr 336, Kamp 62 nr 145 Danm.;
Skattegr. IV, 124 nr 312 Fy; VIII, 56 nr 182 Fö; Kristensen, Almuel.

Ill, Tb. 101 nr 674 Jy; D. F. S. 1903, 23: 1 Holbsek-tr., Sj; 1951 Sön-

derhald h., Randers a., Jy; flickan får oäkta barn S. L, S. 55 Ö. Nyl;

»så blir dotron horagtig» S. L. S. 217 BO, Nyl; bm) förklädet hän-

ger snett på ryggen åt höger sida: kärlekssorg Skattegr. VIII, 56

nr 183 Samsö [= Kristensen, Almuel. Tb. III^ 101 nr 671].

3. skorna och strumporna.

ai) »hvis en karl gaaer sit fodtoj skjaevt udad»: »slem ätter ae kwend-
folk», »gaaer en pige sine sko ind ad»:. »er hun ikke 'rsj for ae kaalfolk'»

(»En goer ud aetter ae kwendfolk, men end ätter ae kaal») Kamp-
65 nr 166 V^. Jy; Kristensen, J. Sägn I, 375 nr 324 Jy; Almuel.

Tb. III, 101 nr 673 Jy; slites insidan först: pigan sörjer för sig själv

D. F. S. 1906, 23: 2685 Malt h. och s., Ribe a., Jy; flicka går snett

utåt på skorna: kärasten är otrogen Kristensen. Almuel. Tb. III,

101 nr 674 Danm.; an) gå snett på skorna: gå efter karlfolk MS

13
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Nyblén V. Nöbbelöv, Sk., am) flicka får klackarna slagna av

sina träskor: blir förförd Kristensen Almuel. Tb. 111, 101 nr 683

Mors Jy.
bl) skoband gå upp: otrogen fästman MS Säve III, 226 nr 375

G; MS Nyblén, Öl; man kommer snart på bröllop S. L. 8.239 PÄ
Nyl; någon har ledsamt efter flickan F. fornm. förens tidskr. V,

110 MelL Öb; om högra skoremmen går upp, saknas man av en

karl och tvärtom S. L. S. 56 SB, Nyl; 225 lÖ, EgF; 220 NV, Öb;

Hemb. 1912, 141 RE, Öb; bn) skoband brista: dåligt tecken Holberg,

Uden hoved og hale I, 1; P. Pars 4 B., 3 S. [Wedauff 373].

Cl) tappa strumpbandet: din käraste har övergivit dig! S/coZ/^gr.

VIII, 56 nr 182 Fa; »du taber din kjaereste», »du slseber din kjae-

reste efter dig» Skattegr. IV, 124 nr 313 Fy; Kristensen, Almuel.

Tb. III, 101 nr 675 Fy; D. F. S. 1906, 23: S-Jy; »di huesbaand e los,

di kjaerest ätter en aan tos» MS Kamp D. F. S. 1904, 24 Lemvigs-

tr., Ringköbing a., Jy; Kristensen, J. Sägn I, 376 nr 329 Jy; »din

kjaereste er paa rend» Dens., Almuel. Tb III, 101 nr 676 Fy?; »kjae-

resten vil slaa hende fejl» Kamp 62 nr 37 Danm. allm; Feilberg,

J. Ordb., hosebånd; S. L. S. 27 N. A, EgF; »svikes i trc»S. L. S. 239

BO, Nyl; »galt fat med kjaeresten» (sjukdom eller olycka) MS Stor-

aker b, nr 1209 Mand; någon har 'ledsamt' efter personen S. L. S.

220 OR, Öb; F. fornm. förens tidskr. V, 110 Mell. Öb; på högra

benet: karl, på vänstra: kvinna S. L. S. 56 SB, Öö; högra strump-

bandet: »kjaeresten paa gale veje» Kristensen, /. Sägn I, 376 nr

329 Jy; Cn) binda strumpband om natten: få en elak man Bidr. t.

Söderm. kulturhist. II (h. 8), 92 Åkers h., Sö.

dl) gå med omaka fotplagg: så många steg, så många år ogift

Kamp 63 nr 154 Danm.; Skattegr. Vill, 51 nr 119 Skallerup, Morsö,

Nörre h., Tisted a., Jy; nr 120 Finderup, Love h., Holbaek a.

5/,- Kristensen / Sägn I, 376 f. nr 331 Jy; Dens., Almuel. Tb
III, 98 nr 630; du) gå utan den ena strumpan: detsamma Thiele

III, 73 nr 339 Danm.

4. hatten och mössan.

a) bära hatten djupt ned i pannan: bli god mot hustrun MS
Törner 131 nr 377 (N. M. A. 7100) [= MS Rääf III, 36; Rääf I,

102] Sm; neddragen mössa: elak äkta man och tvärtom S. L. S. 80

EgF; N. M. A. 4905 U.

b) om mössan vid inträdandet lägges på bordet: man vill bli

måg i gården S. F. S. 195 PO, Nyl.

5. livstycket.

knäppa västen sned: »haltin käling» F. fornm. fören.s tidskr,

V, 110 Mell. Öb.
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6. hårbandet.

så många onödiga knutar kvinnor slå på sitt hårband, så många
slag få de av sin äkta hälft Kristensen, Almuei Th. Ill 103 nr

705 (J. Bircherods handskr.) Danm.

D. Tydor av ätandet och maten.

1. ätande och drickande.

a) gosse och flicka äta av samma beta: de bli kära i varandra

Fernow I, 254 [=MS Backman, N. M. A. 1206; Björkman, Beskr.

öfver Wernil. 8; MS Rääf I\', 363; .Rääf I, 102; (?)LIoyd48] Vä;

Pontén, Jönk. 1. hushållns sällsks handl. XII, 38 Hultsjö, 5m;
Hofberg 223 Nä; »de to skulle hjaelpes at föde hinandens barn op»

Kamp >S nr 208 V. Jy.
b) sjunga med mat i munnen: »faa en hvidskurvet kone» MS

Storaker b, nr 2609 Gausd; man får ej den man vill ha Skattegr.

VIII, 56 nr 178 Kolding-tr., Jy;
c) äta eller sjunga på kyrkvägen: äta sig 'från sin fästman'

Gaslander, Sv. landsm. bih. 'l, 287 [= Rääf I, 103; (?) Lloyd48]

\'ästbo h., Sm.

dl) ej dricka vid drickstappen: en fyllhund till man N. M. A.

4329 G; Skattegr. IX, 43 nr 153; du) >>pige maa ikke drikke ol i

olkammeret»: 'drikfaeldig mand' Skattegr. VIII, 55 nr 165 Fy.

c) knäcka ben för att få märg: »skal ogsaa braekke vaegge for

kvinde» Skattegr. VIII, 54 nr 154 Fy; Feilberg, J.Ordb. 111,563

\J. SamP. I, 91] »sts alm».

2. brödet och gröten.

ai) äta upp 'giftestumpen', 'friarskivan' (näst yttersta bröd-

skivan): bli gift innan året är förbi Skattegr. VIII, 55 nr 164

Fy; MS Rääf I, 333 (E. Havtons ant.) Tjust, Sm; an) »naar

der i ollebrödet findes et usedvanlig stort stykke bred . . .

giftestumpen»: den som äter den, skall först bli gift. Skattegr.

VIII, 55 nr 169 Fy.

bl) äta 'skrabekagen': få nej i frieri Dania V, 161 f N. Fy;

bil) äta sista 'pandekagen': detsamma Skattegr. VIII, 52 nr 129

S. Fy; biii) äta skraporna av gröten: få elak man S. L. S. 225

lÖ EgF; få vacker man S. L. S. 192 KÖ, Ål; biv) taga sista styc-

ket på fatet: få änkling (eller änka) till make(a) Thiele 111, 40 nr

174 Danm; sista stycket kallas 'enken' Kristensen, Almuei. Tb.

III, 99 nr 646 Danm.; by) äta sista smörgåsen: bli änka Feilberg,

J. Ordb. 111, 416 »alm».
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Cl) tappa smörgåsen, så smörsidan faller uppåt: snygg hustru

och omvänt Kamp 64 nr 164 V. Jy; Kristensen, J. Sägn I, 378 nr

345 Jy; Dens., Almuel. Tb. III, 100 nr 660, 661 Jy; D. F. S. 1906,

23: 2094 Arhus a., Jy; Cn) flicka breder smör på brödskivans

mindre kant, 'stedmodersiden': hon skall bli styvmor Kamp 61

nr 141 V. Sj; Kristensen J. Sägn I, 378 nr. 354 Jy.

3. soppa.

klimparna i soppan hänga samman: »hemmelige kjaerestefolk i

gaarden» Skattegr. VIII, 55 nr 168 Danm.

4. ägg.

aj) kunna skala hårdkokade ägg väl: vacker hustru, eljes 'gam-

mel og runken' Kamp 65 nr 165 V. Jy; Skattegr. V, 125 nr 706

Jy flerst.; Kristensen, J. Sägn I, 377 nr 340 Jy; Dens., Almuel.

Tb. III, 99 nr 649 Danm; an) flicka stjäl ett ägg: skall få sju söner

Thiele nr 340, Danm.

5. smör.

ai) »ikke tage hul paa smorret i en smorkande»: ej bli förlovad;

Kristensen J. Sägn III, 44 nr 482 Jy; Dens., Almuel. Tb. III,

98 nr 629 Jy; au) »den der tager korset i smorkanden»: blir »ikke

gift de förste aar» Skattegr. VIII, 54 nr 153 Snested, Hassing h.,

Tisted a., Jy.

6. salt.

ai) spilla salt: »lige saa mange saltkjaerner der spildes, lige saa

mange taare skal man fcelde, for man kommer i seng», eller »lige

saa mange hug skal vedkommende faa af sin mand (eller kone)»

Kristensen, J. Sägn III, 46 nr 501 Jy; Dens., Almuel. III, 120

nr 415 Munklinde, Herning s., Hammerum h., Ringköbing a.,

Jy; så många onda dagar, slag Dens., J. Sägn I, 378 nr 348 Jy;
slag Dens., Almuel. III, 120 nr 416 Jy?; ill Fa; samma dag anf.

a. III, 120 nr 418 Munkebjergby, Alsted h., Soro a., Sj; örfilar o;?/.

a. III, 120 nr 419 (J. Bircherods handskr.) Fy?; »lige saa mange
taarer i sit aegteskab» Skattegr. VIII, 222 nr 910 Århus a., Jy;
otro J. Sami. ^ I, 54 Jy; an) begagna mycket salt i maten: 'kvin-

dekjcer' Kamp 59 nr 129 Danm.; »holder af at gaa til kirke om
aftenen, hvor de kimer med kneeerne» Kristensen, J. Sägn, I, 377

nr 342 Jy; äta salt: siges at inklinere til vellyst Dens., Almuel.

Tb. III, 96 nr 609 (J. Bircherods handskr.) Danm.; am) flicka

glönnner att sätta salt på bordet: icke gift anf. a. Tb. III, 97 nr

624 Jy?
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E. Tydor av dop, bröllop och begravning.

1. dop och faiidrar.

ai) gosse står första gängen fadder för flickebarn, flicka för

sossebarn: framgång när man friar MS Törner 182 nr 028 (N. M. A.

»UJBS) Sm [=MS Rääf 111, 32; Rääf I, 102 (»giftermålet skall ga

ihop vid första frieriet» enl. Rääfs egen ant., anf. st.)]: Hofberg,

223 i\ä; flicka får god 'bisilycka', gosse får god 'giftaslycka' S. L. S.

208 PY, Nyl; »foroger dette vedkommendes kjaerlighedslykke»

Kamp 60 nr 134 V. Jy; »holder den förste forlovelse sig» Kristensen

J. Sägn, 1 II, 44 nr 408 Jy; flicka blir gift och tvärtom MS Storaker b,

nr 2670 Ullensaker, Romer; blir ej gift med första fästmannen .MS

Storaker b, nr 2670 Mand; omvänt: karl förlorar sin tur hos flickorna,

enl. medd. av L. Storbjörk KB, Öb; man får ej den man vill ha

S. L. S. 225 lÖ, EoF: flicka får ej man S. F. S. 202 BR. TE, A')7,-

blir 'forlokket' Thiele 111, 89 nr 406 Danm.; Kristensen J. Sag/M

375 nr 318 Jy; vardera »saa faa de ikke deres förste kjaereste til aegte-

faelle» Kamp 60 nr 134 V. Jy; da tager dette kjaerlighedslykken

fra hende Kamp 61 nr 139 V. Jy; saa bliver him ikke sin kjaereste

tro Skattegr. VIII, 56 nr 180 S. Fy; »deras äktenskap skulle blifva

olyckliga» MS Rääf 1, 115 [= Rääf I, 123] Ydre h., Ög.; a„) ung-

karl nekar att stå fadder för gossebarn: korgen vid frieri MS Rääf

III, 33 [=Rääf I, 102] Yd^e h., Ög; am) fästman och fästmö,

man och hustru stå tillika fadder: deras äktenskap blir olyckligt

Gaslander, Sv. landsm. bih. I, 281 Västbo h., Sm [= MS Rääf

\'II, 394 (handskr. innehåller dcck ingen anteckning härom);

Rääf I, 123; Hyltén-Cavallius I, 37.5].

2. fästning och bröllop.

ai) två par komma att räcka varann händerna i kors: en av

de fyra blir snart förlovad Kamp 64 nr 162 Ö. yy;;MS Storaker

b, nr 2601 Sögne; »en af dem hemmelig forlovet» Skattegr. \'I11,

55 nr 166 Stige, Lumby, Lund h., Odense a.. Fy; »vilde man snart

sperge giftermaal» D. F. S. 1906, 1:316 Sj; Kristensen, J. Sägn

I, 377 nr 330 Jy; an) »när som talas om händer skal man få höra

talas om giftermål» MS Törner 133 nr 387 (N. M. A. 7090) Sm;
»tale om haender» Kamp 64 nr 163 V. Sj; Ö. Fy; am) »hvis man
syner (efterseer feller sammenligner hverandres) haender, sperges

der aegteskab» Skattegr. VIII, 94 nr 320 Fa; Kamp, anf. st; »faar

vi faestefolk» Skattegr. VI, 68 nr 638 Flemlöse, Båg h., Odense a..

Fy; Kristensen, Almuel. Tb. III, 100 nr 669 Ryslinge, Gudme h.,

Svendborg a.. Fy; 'skue haender' Feilberg, J. Ordb. 1. 705; aiv)

»er det hojre haender»: rikt giftermål Skattegr. VIII, 56 nr 171 Fa.
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b) slamra med kärl (brickor, fat, tallrikar): snarligt bröllop

MS Törner 314 nr 28 (N. M. A. 6568) [= MS Rääf III, 43; Rääf

1, 103] Sm; ofrivilligt buller S. L. S. 192 KÖ, Ål; 225 lÖ, EgF;

222 ST, Nyl; 78 ES, HE, Nyl; kärl slås sönder MSS Rancken,

Vasa-tr., Öb; F. fornm. förens tidskr. V, 110 Mell. Öö;MS Storaker

b, nr 2621 Lister; D. F. S. 1906, 23: 1878 Randers a., Jy.

c) »hvis der tilfaeldig kommer til at staa tre taendte lys paa bor-

det»: »da er der hemmelig brud i huset» Thiele III, 40 nr 176 Danm.;

Kamp 63 nr 158, V. Sj; V. Jy o. fl. st; Skattegr. VIII, 55 nr 170

Kollerup, V. Han h., Tisted a., Jy; Kristensen, J. Sägn I, 377 nr

337 Jy; Dens., Almuel. Tb. III, 94 nr 577 Danm.; D. F, S. 1906,

1:316 Holbcek a. Sj; den flicka, som står närmast dörren, skall

bli brud Skattegr. IV, 124 nr 317 Fy; detsamma om nyårsaftonen

MSS Feilberg; innan året är till ända Skattegr. XII, 225 nr 814

Samsö.

dl) »prover man en brudekrands på sit hoved, skal man aldrig

faa den selv for älvor» Kristensen, Almuel. Tb. III, 97 nr 624 Påböl,

Houen s., N. Horne h., Ringköbing a., Jy; du) myrten i hus, där

det finnes vuxna döttrar: olyckligt anf. a. Tb. III, 98 nr 628 Danm.;

dm) flicka får myrten att växa: tur i giftasaffärer S. L. S. 137.

lÄ, Nyl.

e) »när håret börjar löpa af giftvuxna pigor»: »de skola snart

bli gifta och säges håret då gå af för cronan» MS Törner 113 nr

349 [N. M. A. 7159 Rääf I, 103] Sm.

f) »naar en pige har faaet sin sykurv fuld af nogler»: »hun skal

snart giftes» Skattegr. IV, 124 nr 314 Fy.

g) kvinna bryter bröllopssko eller toffel: hon skall få slag av

sin man Kristensen Almuel. III, 120 nr 421 (J. Bircherods hand-

skr.) Danm.

3. begravning.

ogift persons murgröna trives: otur i äktenskapet S. L. S. 137

I A, Nyl.

F. Tydor av växtligheten och årsfesterna.

1. gren, ved.

a) gren, som klänger sig fast vid klänningen eller kryper upp

mellan kjolarna, kallas 'friare'. MS Nyblén V. Nöbbelöv, Sk; »der

er en, der gaar paa 'frierfodder' efter hende» Skattegr. VIII, 54

nr 155 Mön.
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bl) veden man hugger liknar ens tillkommande hustru MS
Storaker b, nr 2608 Mand; bn) flicka fäller vedträd, när hon kommer
in genom dörre;i: får nattfrämmande S. L. S. 217 BO, !\'yL

2. öringen.

a) »naar det avles megen boghved et aar, bliver der mange
born til naeste aan> Kristensen, J. Sägn 1405 nr 616 Jy; »mange
kvinder frugtsommelige>> Kristensen, J. Sägn I, 347 nr 14 Jv;
många bröllop Kristensen, J. Sägn III, 37 nr 392, Jy.

b) den som finner ett strå med 'tvillingax': snart gift MS Kamp,
D. F. S. 1904, 42 V. Sj.

Cl) den som binder sista kär .'en: får gammal man eller maka
Mannhardt Mythol. Forsell. 327 Slagelse; Köbenhavns a.; Praestö

a., Sj; Kristensen, Almuel. Tb. III, 99 nr 653 Jy; D. F. S. 1906, 1:

Tandslet, Als, S.-Jy; »naar du faar den gamle, saa bliver du enke»

Dens., /. Sägn 378 nr 351; [»to piger kappes om et arbeide»:

»den som bliver sist faerdig, en gammel mand og ligesaa, naar

karie kappes» Skattegr. VIII, 53 nr 146 Ryslinge, Gudme h,

Svendborg a., Fy]; Cn) den som samlar ett udda antal kärvar,

blir änkeman eller änka Kamp 60 nr 138 Danm.; Cm) den som
binder sista bandet: oäkta barn S. L. S. 226 PA, Kl, EgF; Civ)

flicka lämnar obundna band på åkern: dessa kallas 'flickvagg-

halm' S. L. S. 226, Tövsala, EgF.; Cy) en fläck av åkern lämnas

oskuren: den skördande får oäkta barn Bygdem. II, 81 NÄ, Öb.

d) flicka, som ej fått man före tröskningen, får ej någon det året

(»fö tå risote eingang ha komi op enna utan, så tycker int någa

pojkar om enna meir») S. L. S. 55 Py, Nyl.

3. spånadsväxterna.

a) lin lämnas orensat, så att en fågel får tillfälle att flyga där-

över: den försumliga blir ej gift under året Lundgren, Beskr. öfver

V. Vingåker, 58 Sö.

b) om det finnes mycket 'hanhampa' i hamplandet: »i år bli

många gamla flickor gifta» S. L. S. 159 OR, PE, Öb.

\. årsfesterna.

a) Jul.

a) den karl, som får skovorna av julgröten: otur i frieri Sv.

landsm. VIII, 3, 373 nr 1108, Sk.

bl) julbrasan ramlar: flicka, som tänt den, blir utan man Album
utg. av Saga ungdomsfören. I, 106 NA, EgF.; bn) långa bränder

bli kvar i julbrasan: låneväxta friare till flickorna och tvärtom

S. L. S. 217 SI, Ny/ (jfr 0,^1, bm).
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c) korna ligga med fötterna mot varandra om julmorgonen:

någon i gården skall bli gift under året S. L. S. 202 TE, BR, Öb.

S) Påsk.

skala påskäggen väl: få vacker hustru Kristensen, Almuel.

Tb. III, 99 nr 650 Himmerland, Jy.

G. Tydor av det husliga livet.

1. eld och ljus.

a) flicka har lätt att göra upp eld: får glad man Kristensen,

Almuel. Tb. III, 99 nr 654 Danm.; Ivärtom: supig man anf. a.

Tb. III, 100 nr 655 Danm.; mörklett man och omvänt Uppl. fornm.

förens tidskr IV, 53 Festerna, U.

bl) den som gärna bultar på sista branden: får en make, »som

bultar sig bra» MS Törner 108 nr 332 (N. M. A. 7175) [= MS Rääf

III, 40; Rääf I, 102] 5m.; bn) glöder, som falla ut ur kakelugnen:

kallas 'friare' Kristensen, Almuel. Tb. III, 99 nr640 Ringgive, Nör-

vang 'h., Vejle a., Jy; bm) ensam brand blir kvar, sedan brasan

brunnit ner: den flicka, som uppgjort elden, får friare (fästman)

F. fornm. förens tidskr. V, 110 Mell. Öb; S. L. S. 56 SB, Ö/?; 185

HE, Nyl; sista branden (i allm.) kallas 'fästmannen' S. L. S. 239

Nyl; allmänt Öb; lång brand: ståtlig fästman och tvärtom S. L. S.

239 BO Nyl; den som uppgjort elden, blir änkling eller änka S. L. S.

85 SI, Nyl.

c) karl använder stor glöd för att tända pipan: ingen god äkta

man Dania V, 161 N. Fy.

dl) »den, som tager flitigt af liuset»: klarögd maka MS Törner

108 nr 331 -(N. M. S. 7176) [=MS Rääf III, 41; Rääf I, 103] Sm;
dn) »om det ej gnistrar vid afputsningen»: from maka MS Rääf
III, 41 [= Rääf I, 103]; dm) om det sprakar: elak hustru MS
Törner 321 nr 56 [=MS Rääf, ibid.; Rääf, ibid.] Sm; div) för-

summa att putsa ljuset: sömnig hustru Thiele III, 40 nr 175 Danm.;
Kamp 62 nr 151 Danm.; Kristensen, J. Sägn I, 377 nr 311 Jy;
»pudse lyset skal, der har den paeneste kjaeresten» Kristensen,

J. Sägn III, 45 nr 493 Jy; dy) »den der braender flittigt lys, faar en

smuk kja?reste » Kristensen, Almuel. Tb. III, 100 nr 656 (J. Birchc-

rods handskr.) Danm.

2. kokning.

ai) vattnet i grytan får koka: fästmannen »kokar bort» S. L. S.

217 PÄ, Nyl; an) grytan kokar över: det samma U. L. A.,

Ög; ani) kaffepannan kokar över: fästmannen »försvinner genom
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skorstenen» S. 1.. S. 22Ö lÖ, EgF; aiv) den avlyftade grytan kokar:

ju längre desto värre, »ty så länge skal hon [flickan] få stryk af sin

"tilkommande man» MS Törner 233 nr 779 (N. M. A. 7004); ay)

iirötspadet får stå och koka för länge: alla flickans friare koka bort

Biiir. t. Söilerm. kulturhist. I (h. 4). 76; II (h. 8), 92 Åkers h., Sö;

avi) »om tvättevatten sjuder i grytan, så sjuda alla pigans belar

hört» Gaslander, Sv. landsm. bih. I, 297 [=MS Rääf III, 42; Rääf
I. 103] Västbo h., Sm; 'skulin' kokar: kökspigan blir ej gift det

aret MS Storaker b, nr 2604 Gausd.; Kristensen, J. Sägn I, 375

nr 320 Jy: D. F. S. 1906, 23: 1172 N. Jy; första gången på det

nya året: ej bli gift MS Storaker II nr 550 (ark 71), Lister; »opvask-

ningsvandet maa ikke koges, ellers kommer vedkommende pig«

ikke 'ung pige' ud af gaarden» Skattegr. VI, 68 nr 632 Flemlöse,

Bågh., Odense a., Fy; Kristensen, J. Sägn I, 375 nr 320 Jy; »men
somme udelader ordet ung, og det tyder saa paa, at hun blivei

frugtsommelig» Dens., Almuei, Tb. III, 101 nr 681 Fy.

b) »aldrig må man gå 3 steg jfrån tom uhröst gryta utan at

slå något i igien, ty då skola de gå så många år ogifte som de gått

steg från grytan» MS Törner 62 nr 178 (N. M. A. 7336) Sm.
c) flicka låter maten brännas vid: blir ej gift MS Storaker b,

nr 2603, Gausd.

d|) koka gröt utan klimpar: giftasvuxen flicka MS Nyblén
\\ Nöbbelöv Sk; Kristensen, Almuei. Tb. III, 93 nr 569, 570 Dö/zm.,-

dii) koka fin gröt: få fin man MS Storaker b, nr 2608 Gausd.

3. bakning.

ai) glätta degen: fin, vacker man och omvänt Skattegr. VIII,

52, nr 130 Jy; Kristensen, Almuei. Tb. III, 100 nr 658 Danm.,
nr 659 Samsö, D. F. S. 1904, 27 (Fr. L. Grundtvigs samling til

fuglenes historie) Struer-tr., Hjerm h., Ringköbing a., Jy; rynkor

i 'ämnet': flickan får en skomakare till man Brage 1908, 61 TU,
Syl; an) torra händer, när man ältar degen: äktenskapsvillkor

Skattegr. VIII, 52 nr 131 Kjöng, Båg h., Odense a.. Fy; am)
»trille spids paa bred»: äktenskapsvillkor Skattegr. VIII, 54 nr 156 Fy.

bl) klappa degen så hårt, att sparvarna på taket höra ljudet:

få elak man Brage 1908, 61 TU, Nyl; 'flåtta' (smälla) med hän-

derna vid bakning: få elak svärmor S. L. S. 55 Ö. Nyl; flicka slår

hårt med 'kakämnena': blir elak mot sin blivande man N. M. A.

4904 U; smälla på bröden: elak man S. L. S. 217 PÄ; ju hårdare,

dess elakare svärmor ibid.; bn) baka ett bröd tunnt på ena sidan:

få styvbarn S. L. S. 225 lÖ EgF; bli änka S. L. S. 55 Ö. Nyl; bm)
baka hålet i kanten på brödet: bli gift med en änkling Brage 1898,

61 TU. Nyl.
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c) »pige har ondt ved at faa dejen skrabt af haenderne, naar

liLin dejgner»: 'hun bliver ikke god ved sin mand' Kristensen,

/ Sägn III, 46 nr 302 Jy; Dens., Almuel. Tb. 111, 103 nr 708 Munk-
linde, Vorning s., Sönderlyng h., Viborg a., Jy; 'vringlet mand'

onf. a. Tb. 111, 100 nr 657 Påböl, Houen s., N-Horne h., Ring-

köbing a., Jy.

dl) »kakan faller på i ugnen»: man skall få höra om giftermål

MS Törner 65 nr 192 (N. M. A. 7320) Sm; du) »item, då hon [kakan]

vänder sig» ibid.; dm) bröd hänga samman i ugnen: hemligt

förlovade i gården Skattegr. VIII, 55 nr 167 Alling, Sönderhald h.,

Randers a., Jy; bröllop Wigström, Folkdiktn. I, 128 Sk; MS Stor-

aker b, Sand h.; d[v) vackert bröd: vacker man S. L. S. 217 PÄ,

Nyl; Skattegr. IX, 41 nr 129 Verninge, Odense h. o. a. Fy.

Cl) »pigan glömmer att sätta in någon kaka»: hon glömmes av

fästmannen MS Rääf 1, 40 (ant. av Dan. Nordin) Västbo h., Sm;

Cii) »ingen piga må äta af en kaka, som blifvit glömd vid insätt-

jandet i ugnen; ty då inbillar hon sig bli glömd af drängarne» Gas-

iander. Sv. landsm. 1, 298 Västbo h., Sm.

fl) 'ugnskarun' och 'svipun' skola efter bakningen ut, eljes

blir det 'gambelpigor' i gården S. L. S. 55 FY, Nyl; fn) »den som

inte kan binda tallriset rätt i ugnssopan, får aldrig gifta sig»'Key-

land, Sv. allmogekost 1, 70 Mangskog, Vä.

g) »det er slemt for piger at synge for ovnsmunden» (»Vi gjorde

det somme tider, naar vi var ved at 'gsestne bred'; men saa blev

vi ogsaa advarede») Skattegr. Vill, 180 nr 737 Vonsbaek, S.-Jy.

4. kroppsvård.

ai) tvätta sig om kvällarna: bli gift med änkling S. L. S. 225

lÖ, EgF; an) kamma sig på eftermiddagen: få en änkling till

man S. L, S. 217 BO, Nyl; ens tillkommande är till åren 225 lÖ,

EgF.
bl) flicka spiller vatten, när hon tvättar sig: drinkare till man

Dania V, 161 N. Fy; D. F. S. 1906,23: 440 5/; firflg£ 1908, 61 TU,

Nyl; ungkarl får supig hustru Kamp 62 nr 150 Danm.; bn) gosse tar

»för mycket» tvättvatten: får slarvig hustru. S. L. S. 192 SU, Ål;

slösaktig maka S. L. S. 137 lA, Nyl; bm) flicka får ej tvätta sig i

ansiktet eller torka sig, när hon byker: hon mister då lyckan i

fireri Bidr. t. Söderm. kulturhist. II (h. 8), 92 Åkers h., Sö.

c) »om man tvättar sig i det vatn som den man håller af har

tvättat sig uti, skall den bli kär uti honom» MS Törner 180 nr,

625 (N. M. A. 6666) Sm.

dl) »två personer av olika kön torka sig på samma handduk

pa samma gång»: de bli kära i varandra Sv. landsm. \'\l\, 3 s. 373
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nr 1107. Sm: »saa saiiiler de kjaerliglied» Skattegr. IV, 123 iir 30;>

Fy; Kristeiisen, AlnuiLi. Tb. 111, 99 nr 645 Fy; du) »om två torka

sig på en handduk, da de skola på bröllop»: de komma åter samman

på bröllop N. M. A. 1925 B; dm) karl får ej torka sig på en

flickas förkläde: han blir 'gal efter hende' Kristensen, Almuel.

Tb. Ill, 96. nr 611 Danm.

5. tvättning, diskning.

ai) om man låter såstången länge vänta i örat på sån, innan

man går efter vatten: prästen får länge vänta med att lysa för

en. eiler vänta på bruden vid vigseln S. L. S. 55 PY, Nvl; an)

hälla ut vattnet över örat på baljan: 'faar man ingen mand i dette

land' Skattegr. VIII, 53 nr 142 Fa; am) »spilder en pige vand ned

sig, naar hun baerer vand»: »fordrukken mand». Kamp 80 nr 223

V.Jv; aiv) spilla vatten på sig i allmänhet: supig man S. L. S.

10 KB, Öb; 27 NA, EgF; 55 Ö. Nyl; 56 SB, Öb; 225 lÖ, EgF;

Uppl. jornm. förens. tidskr. IV, 53, Fasterna, U; MS Storaker b,

nr 2602 Gausd; nr 1423 Jaederen; elak man Kristensen, J. Sägn

I. 378 nr 343 Jy; om kvinnan är gift, blir mannen trätgirig S. L. S.

56 SB, Öb; flicka spiller på sig framtill: får supig man Kristensen,

J. Sägn I, 378 nr 342 Jy.

bl) »om pigan spiller vatten på golfvet, har hon säkert at vänta

en fyllehund til man, nämligen då vattnet är ärnat til at skura

bord, stolar etc.» Gaslander Sv. landsm., bih. I, 297 [=MS Rääf

III. 39; Rääf I, 102 delvis efter MS Törner och Rääfs egnaant.j

Västbo h. 5m; Bidr. t. Söderm. kulturhist. II (h. 8), 92 Åkers h.,

SÖ; Finlands allm. tidn. 1866, 194 Ål; Sv. litt sällsks förh. ochupps.

y. 201 MA, Öb; S. L. S. 49 Esti; bn) flickan blir våt, när hon vrider

upp byket: får en supig man S. L. S. 217 BO, Nyl; N. M. A. 60

Gräsmark, N. Fryksdals h.. Vä; Skattegr. VIII, 53 nr 145 Ryslinge,

Gudme h., Svendborg a., Fy; Kristensen, Almuel. Tb. 111, 99 nr

651 N. Snede, Vrads h., Århus a., Jy; bm) spilla mycket byk-

vatten: detsamma S. L. S. 192 HA, Ål; 217 PÄ, Nyl.

Cl) tvättat linne får 'kroUer' vid vridningen: dessa kallas 'vag-

gor' Skattegr. VIII, 57 f. nr 192 Danm.; »den pige, som er naermest

ved, skal först faa en saaden» Kristensen, J. Sägn I, 376 nr 326

Jy; Cii) flik sticker fram ur byket: kallas 'barn' Skattegr., anf. st.;

ciii) »lige saa mange draaber vand der bliver i vasketejet, naar

man vrider det, lige saa mange taarer skal man graede for sin kjae

reste» Kristensen, J. Sägn Hl, 45 nr 499 Jy;
d) »'se hvor glad han ser til dig i dag', siges til vaskepiger, naar

det er klart vejr» Kristensen, J. Sägn 1, 375 nr 323 Jy; regn vid

detta tillfälle: supig man Dens., Almuel. Tb. III, 99 nr 652 Fövling-

tr.. Malt h., Ribe a., Jy.
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e) spilla diskvattnet: supig man Bidr. t. Söderm. kulturhist.,

II (h. 8), 92 Åkers h., Sö.

6. sopning, kvast och sopor.

Bl) »hvila på soporna [bli avbruten i sopningen] betyder att

ej blifva gift samma år» MS Rääf III, 45 (enl. E. Havtons ant.)

Tjust, Sm; an) »ikke feje gulvskarnet ind under dortraeskelen»;

flickan blir ej gift med en ungkarl Kristensen, J. Sägn III, 43 nr

479 Jy; Dens., Almiiel. Tb. II I,'' 98 nr 634 Akkerup, Hårbys., Bågh.,

Odense a. Fy?; »saa faar hun ikke sin förste kjaereste» anf. o. Tb.

Ill, 97 nr 616 Sj; am) ej sopa mot dörren: flickan blir elak mot

sin svärmor S. L. S. 55 PY, Nyl; a^) soporna bli liggande på halva

golvet: flickans tillärnade giftermål blir ingenting av S. L. S. 55

PY, ST, Nyl; ay) sopa golvet om kvällen: flickan sopar bort sin

friare S. L. S. 217 PÄ, Nyl; får en änkling till man, ibid.; ayi)

icke stiga på-'fejelsen': man blir ej gift det året MS Nyblén V.

Nöbbelöv, Sk; avn) hålla spiseln ren; få en nätt man S. L. S.

217 PÄ, Nyl; kring spiseln eller trappan S. L. S. 225 I Ö, EgF;

avni) ej sopa spishällen, sedan eld blivit uppgjord: få en »snuruan

gubb» S. L. S. 10 KB, Öb; aix) möta soporna, när man kommer
in i ett hus: ej bli gift under året Fernovv I, 254 [=MS Backman,

N. M. A. 1205; MS Rääf III, 45; Rääf I, 103] Vä; Hotberg 224

Nä; Pontén, Jönk. läns hushållns sällsks jörh. XII, 38 Hultsjö,

5/72; Västergötl. fornm. förens iidskr. I (h. 2), 33 Vg; Wigström,

Folkdiktning I, 122 Sk; Fatab. 1906, 68 G; MS Rancken MA, MS,

Öb; Morgonbl. 1872 nr 236 Mell.Öb; Sv. litt. sällsks förh. och upps.

V, 200 MA, Öb; S. L. S. 20 PA EgF; 55 Ö. Nyl; 56 SB, Öb; 67 RE,

Öb; 80 Kl, EgF; 89 BR, Nyl; 220 MS, MU, Öb; 225 lÖ, EgF;

226 HO, EgF; Hemb. 1911, 134 VÖ, Öb; 1912, 40 NÄ, Öb; 1912,

76 KY, Nyl; 1912,141 RE, Öb; man får ej brudgum från det stället

S. L. S. 55 Ö. Nyl; 222 ST, Nyl.

bl) kvasten kommer att vid påsättningen sitta snett på staken:

flickan får en elak man Bygdem. I, 32 NÄ, Öb; bn) när gammal

kvast brännes upp, skall han stoppas med lommen före i elden:

»då skulle alla gamla flickor få män» S. L. S. 217 KY, Nyl; när en

gammal kvast brännes, skall en piga i gården få man S. L. S. 89

BR, Nyl.

Cl) ungkarl får sand mellan fötterna, när golvet beströs med sand:

»då bliver han ikke fader til drenge» Kamp 62 nr 148. V. Jy; Cn)

flicka strör sand på en ungkarl: han blir icke gift det året Kamp
62 nr 149 V. Sj; MS Kamp D. F. S. 1904: 42 V. Sj; Kristenson.

J. Sägn I, 377 nr 334 Jy; på hans fötter Skattegr. VIII, 54 nr 150

S. Sj; Cm) ogifta i allm. få sand på sig: detsamma Skattegr. \'III,
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Ö4 nr 118 Si: nr \ \\) Fy; Kristenscn, Alimicl. Tb. 111, 98 nr iV27

Mors, /}'; nr (i35 Danm. jlcrst.; nian skyddar sig häremot genom
att kasta något av sanden tillbaka Skattegr. \\'\ 121 nr 309 Fy;

Civ) »saii mange sandkorn der er kommet paa ham eller hende,

saa mange aar gaar der hen uden at blive gift (somme siger syv

aar)» Skattegr. VIII, 54 nr 151 Ryslinge, Gudme h., Svendborga.

Fy; C\) om nyårsdagen är det synnerligen farligt att vid sopningen

1å sand strödd pä sig Skattegr. Vill, 51 nr 119 Fy; Cvi) få sand på
sig: bli snart gift Kristensen J. Sägn 1, 377 nr 333 Jy.

7. vädring, bäddning.

a) äkta folks säng bäres ut. till vädring om söndagsmorgon:

skilsmässa i äktenskapet S. L. S. 239 PÄ, Nyl.

b) bädda säng jämn och bra: »bra och nätt» man S. L. S. 217

BO. Nyl.

8. kardning och spinning.

ai) lägga från sig kardorna med ull uti: ej få sin käraste Skattegr.

l\\ 124 nr 315 Fy; an) den flicka, som först spunnit av sitt lin-

huvud om aftonen, skall ha den första karl, som nästa morgon
kommer till gården Kristensen, J. Sägn I, 375 nr 317 Jy; am)
gå ifrån spinnrocken och lämna någonting ospunnet på den: fäst-

mannen vänder om S. L. S. 225 lÖ, EgF.

bl) fnurror på tråden: friare till flickan Kristensen, Alnmel.

Tb., III, 99 nr 644 Danm.; bn) »pige maa ikke knytte traaden

paa snellen, naar hun spinder»: ej bli gift MS Storaker b, nr 1494
Vanelven, Romsdals a.; Målselven, Tromsö a.

Cl) spinnerska ser någon sopa golvet: hon kan ej hoppas att

bli gift under året, om hon själv ej sopar ett eller par tag med kvas-

ten Lloyd 48 Sverige.

d) »vinde et stykke urede garn»: giftasfärdig Skattegr. VIII,

.55 nr 1,59 Linde, Nörhald h., Randers a., Jy.

9. sömnad.

ai) nålen brister för skräddaren: de benkläder han syr på bli

»brudgumsbyxor» (den som skall ha dem, skall snart stå brud-

gum) S. L. S. 215 RE, Öb.

b) stinger sig sömmerskan under sitt arbete: kärlek i de klä-

derna S. L. S. 239 PÄ, Nyl; stinga sig, så blod sipprar fram: det-

samma Kristensen, J. Sägn I, 385 nr 416 Jy; »vil hun faa mange
kys i den klaedning» Dens., J. Sägn III, 45 nr 492 Jy.

Cl) »ingen maa give eller laane en nogen synaal hen (der skal

vaere lidt traad i den)», naken synål: naken man Skattegr. IV, 124
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nr 311 5. Fy; VIII, 55 nr 161, 162 Danm.; Kamp 62 nr 146 Ö. /v;

Kristensen, J. Sägn IV, 378 nr 344 Jy; Dens., Almuel., Tb. III,

99 nr 647 Fy; nr 648 Danm.; Cn) lämnar någon ifrån sig en tom

synål, »skall den få sin bortgifta dotter naken tillhakas» Gaslander,

Sv. landsm. bih. I, 301 Västbo h., Sm; Cm) den kvinna, som läm-

nar från sig en nål utan tråd på, skall bortgifta sina barn nakna,

d. v. s. utan hemgift MS Storaker b, nr 1508 Undal, Mand; »neppe

kjendt i landsbygderne», anm. av J. Storaker.

dl) hitta synål: få man S. L. S. 202 BR, TE, Nyl; ofta hitta

synålar: »eget hus» S. L. S. 217 BO, Nyl; dn) flicka hittar en knapp-

nål med knoppen vänd emot sig: hon får se sin fästman den dagen

S. L. S. 202 BR, TE, Nyl.

ei) riva av garnet, innan det trades på nålen: ogift Kristensen,

Almuel. Tb. III, 97 nr 626 Bo, en) »naar en ströp er bristet, maa
man ikke sy den gamle sammen, men sy en ny i, ellers bliver man
ikke gift i seks aar» anf. a. Tb. III, 98 nr 632 Danm.

f) sy på färgade byxor med vitt garn: flickan blir förförd eller

aldrig gift anf. a. Tb. III, 97 nr 618 Mors, Jy.

10. slakt.

lyckas man med ett snitt skära av benet vid knäleden: 'jag

kommer snart på bröllop' Bygdem. II, 82 NÄ, Öb.

11. ljusstöpning.

»i det man steber lys, og disse blive knavvere, saa faar man
en knavvere mand; man siger ogsaa en groftere mand (en, der ikke

er glat i ansigtet)» Kristensen, Almuel. Tb. III, 100 nr 661 Mors, Jy.

12. andra husliga förrättningar.

a) »ugift person maa ikke skjaere eller klippe seglgarnet paa

en pakke, men lose knuden»: får ej sin första kärlek. Kristensen,

Almuel. Tb. III, 97 nr 615 Sj.

b) samla på många askar: bli»gammel jomfru» Kristensen, Almuel.

Tb. III, 97 nr 625 Danm. flerst.

13. platser i liuset.

A\) stå vid dörren på ett främmande ställe: få svart man Skat-

tegr. VIII, 58 nr 195 Danm.; an) sätta sig vid dörren: få »svart

kvinna» MS Nyblén V. Nöbbelöv Sk.

bl) flicka sätter sig framför bordshörn: ej gift under de första

sju åren Kamp 63 nr 155 V. Sj; Skattegr. VIII, 55 nr 163 Ryslinge,

Gudme h., Svendborg a.. Fy; D. F. S. 1906, 23: 1022 Svendborg,

Fy; bil) »hvis man ved et bord sidder med benene paa hver sin
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side af bordbenet»: ej bli gift Kristensen. J. Sägn III, 11 iir 481

Jy: Dens., Almiiel. Tb. Ill, 48 nr 637 Danm.
c) sitta mellan systrar: ej bli gift på sju år MS Kamp D. F. S.

1906, 42 5/; på sex år Kristensen, Almuel. Tb. III, 98 nr 031 Bo;

på sju år; om det är två bröder: ej gift på fjorton år anf. a. Tb.

III, 98 nr 633 Danm.

H. Tydor av djuren.

1

.

häst.

a) »den, som är hård och elak mot hästar, blifver också elak

mot sin hustru» Samf. /. nord museet, medd. 1886, 25 Sunne
o. Gräsmark, Fryksdals h.. Vä: i synnerhet med föl Kristen-

sen, J. Sägn III, 46 nr 503 Jy; Dens., Almuel. Tb. III, 103 nr

707 Danm.
b) den som går över tjuder, där häst står: blir aldrig gift N. M. A

77 Mangskogs s., Jösse h., Vä.

2. katt.

ai) »de som hålla nog af och äro måna om kattor få goda män-
ner». MS Törner 138 nr 404 [= N. M. A. 6807; MS Rääf III, 38;

Rääf I, 102] Sm; snäll mot katten: blir snäll mot sin man S. L. S.

137 lA, Nyl; god mot sin hustru och tvärtom MSS Rancken NÄ,
Öb; S. L. S. 10 KB Öb; 137 lÄ, Nyl; 239 PÄ, Nyl; Kristensen,

Almuel. Tb. III, 94 nr 578 Linde, Nörhald h., Randers a., Jy;
an) »om pigan är god vid katten»: vackert väder på bröllopsdagen

MS Rääf IV, 117 (enl. D. Nordins ant.) Västbo h., Sm; Eneström,

Finnvedsb. 227, Sm.; Fatab. 1906, 68 G; Lloyd 48 Sverige; »vackert

väder och lycka på sin högtidsdag» F. allm. tidn. 1866, 194 Ål;

S. L. S. 192 EC, Ål; Kamp 83 nr 237 V. Sj, V. Jy; bruden bör

»stette katten i fledebötten» Kristensen, J. Sägn III, 46 nr 507

Jy; anf. a. I, 3.59 nr 130 Jy; Dens., Almuel. Tb. III, 94 .nr 579—
580 Danm. flerst.

3. hund.

ai) flicka tycker om hunden: blir snäll mot sin man S. L. S.

217 KY, Nyl; an) god mot hunden: lycka och vackert väder på
bröllopsdagen F. allm. tidn. 1866, 194 Ål; S. L. S. 192 EC, Ål;
Kristensen, J. Sägn I, 3.59 nr 130 Jy; flicka glömmer att ge mat
åt bandhunden: skall få prygel av sin man Kristensen, Almuel.

Tb. III, 103 nr 706 Danm.; am) bli biten av en hund: snart gift

anf. a. Tb. III, 100 (J. Bircherods handskr.) Danm.
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4. räv, ekorre, mullvad.

a) räven går och skriker: bröllop S. L. S. 137 lÄ?, KA?, Nyl;

an) höres mellan kyrkan och byn: hjonelag komma att upplösas

S. L. S. 69 KÖ, EgF.

b) ekorre kommer på fönstret: oäkta barn i gården S. L. S.

202 TE, BR, Nyl.

c) »muldvarpen . . . skyder . . . op ud ad fra huset»: bröllop

Kristensen, J. Sägn III, 59 nr 661 Jy.

4. gök, orre, skata {»dårfåglar»).

a ) höra göken gala [även andra 'fogle-rop'] på fastande mage
om våren: »Om en flicka, encka, kar bli dårad, tror then samma sig

bli gifft thet året» Ödman 76 B; flicka, som blivit »gantet af gjo-

gen», skall taga sig i akt för ungkarlarna Thiele III, 145 nr 609

Danm; det »staar fare for at [pigen skal] blive forfört dette aar»

Skattegr. VII I, 58 nr 193 Fa; Kristensen, J. Sägn I, 353 nr 78 Jy; an)

»det året giöken gal på bar qvist blifva monga horor» MS Törner

120 nr 373 (N. M. A. 7136) Sm; Wigström, FolkdUdning II, 274

SA:; Bygdem. II, 81 ÖV, Öb; »om kucku ropar på bar kvist, gå mång
flickor om man mist» S. L. S. 72 KA, Raseborgs h., Nyl; »da kommer
jenterne med barsiden» Wille 246 Sillejord, Övre Telem; Skattegr.

VIII, 58 nr 194 Fa; am) göken ropar mycket »på iskallar»: många
oäkta barn S. L. S. 72 Raseborgs h., Nyl; aiv) göken gal ovanligt

mycket: detsamma S. L. S. 80 Kl, EgF; ropar tätt och högt; många
brudar S. L. S. 100, lÖ, EgF; ay) ropar i närheten av huset:

»det står aldrig rätt till med jungfrudomen, hos de där boende

jungfrurna». S. L. S. 27 NA, EgF; ropar nära huset om våren

S. L. S. 78 ES, HE, Nyl; får någon av pigorna barn S. L. S. 72

Raseborgs h., Nyl; ayi) ropar under höbärgningen: detsamma

S. L. S. 116 lÖ, EgF; i närheten av en by under höbärgnings-

tiden S. L. S. KÖ 69 EgF; ayu) ropar efter höslåttern; detsamma

S. L. S. lÖ 225 EgF; ayin) flickan får så många friare, som göken

ropar Skattegr. VII, 64 nr 345 Horsens-tr., Jy; D. F. S. 1906, 1:

948 Fy; ajx) göken höres i öster: 'gildegauk', lycka i frieri, gifter-

mål MS Storaker a, VIII, 81 Lister, Åland; 'oustgauk' — 'gilja-

gauk' Wille 246 Sillejord, Övre Telem.

b) kvinna blir dårad av orren: får oäkta barn Helland X, 1, 480

Lister o. Mandal.

c) skatorna visa sig: flickorna bli havande Skattegr. VIII, 57

nr 190 Bötö, Veggerlöse s., Maribo a., Fa.

5. korp.

korpar slåss: hjonpar skola skiljas S. L. S. 226 HO, EgF.
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(x ^roiia.

»veiider den förste tro, som ugifte om foraaret se, hovedet

til, da er kjaeresten tro; vender den bagen til, da er kjaeresten utro»

MS Kamp, D. F. S. 1904, 12 Vensyssel, Jy; Kristensen, Almuel.

Tb. III. 100 f. nr (wO Danm.

7. småkryp.

ai) gullhöna 'märker liandskar' (»Ju präktigare handskar, dess

präktigare fästman») U. L. A. Ög; an) av dess prickar sluter man,

huru många år man skall få gå ogift Morgonbl. 1872 nr 2'M) Mell. Öb.

b) »naar man horer faarekyllingcn i vaeggen»: 'nu laver den til

gilde' Skattegr. IX, 13 nr 25 Ryslinge, Gudme h., Svendborg a.. Fy.

Cl) loppa kommer hoppande på bordet: man får höra talas

om ett nytt giftermål MS Törner 115 nr 355 (N. M. A. 7153); Cn)
"

sitter och biter en kvinna på högra handen: »en god ven, der laen-

ges efter hende» Skattegr. IX, 13 nr 26 Fy.

dl) »naar en edderkop lob paa en pige»; 'nu kommer frier til

dig' Skattegr. IV, 123 nr 304 Fy; VIII, 56 nr 173 Fy; 182 f. nr

764, 765, 767, 768 Jy, Fy, Sj, Loll; du) brun spindel närmar sig:

bådar bröllop S. L. S. 195 PO, Nyl; dm) »edderkop . . . spinder ned

föran en ung pige»: 'en bejler' (»Jo större edderkoppen er, jo rigere

er bejleren, men tillige jo grimmere, jo mindre, jo fattigere, men
da til gjengjaeld smuk. Hvis edderkoppen soger ned til jorden, eller

endnu bedre, til hende selv, da er vedkommende trofast, spinder

den derimod op igjen, er bejleren ikke til at lide paa.») Kamp 63,

nr 157 Ö. Jy; 'der kommer en frier til dig' Kristensen, Almuel.

Tb. III, 99 nr 639 Örritslev, Otterup s., Lunde h., Odense a.. Fy;

nr 642 Döstrup, S-Jy; di\) 'dvärgnät' i taket: »de kumma frejare

ti gars» Fatab.. 1906, 68 G; »läng spindelvaev under löftet» Kristensen,

J.Sagn III. 43 nr 478 Jy; Dens., Almuel. Tb. III, 99 nr 640, 641

Danm; i köket Skattegr. VIII, 54 nr 147 Jy; över plats, där en flicka

sätter sig MS Nyblén V. Nöbbelöv, SA:; många spindelnät: många
friare Kristensen, Almuel. Tb. Ill, 98 nr 638 (Fr. L. Grundtvig)

Danm.
e) getingar bygga bo i fä-bodkammaren: flickan skall få god tur

hos gossar Bygdem. II, 81 NA, Öb.

I. Tydor av naturförhållanden.

aj) om första snön faller i smutsen: flickorna få det året många
oäkta barn MS Nyblén V. Nöbbelöv, Sk; Skattegr. VIII, 58 nr 194

Fa; »näar det sneer for aabne dore (naar den förste sne falder paa

14
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ufrossen jord), saa bliver mange piger lokkede» Kristensen, Almuel.

Tb. III, 97 nr 620 Linde, Nörhald h., Randers a., yy,- an) årets första

snö faller i öppet vatten: »et strengt aar for pigerne» (Däri sökte

man orsaken till de många oäkta födslorna år 1824, vilka det året

voro lika många som under fyra föregående år) Kristensen, Almuel.

Tb. 111, 101 nr 682 (enl. H.' Bröchner); nr 683 Danm.; am) första

snöfallet inträffar på morgonen: många barn skola födas S. L. S.

72 Raseborgs h., Nyl.

b) nyårsny ligger på ryggen: »tage sig de unge piger sig i agt i

det kommende aar; thi det er tegn paa at mange piger ville blive

Mokkede'» Kamp 81 nr 224 V Jy; »tage sig i vare for mandfolkene i

det skifte» Kristensen. J. Sägn I, 875 nr 321 Jy.

II. Psykologisk och religionsvetenskaplig

tolkning.

De folkliga tydorna förtjäna ett närmare studium i tva

avseenden, såväl religionspsykologiskt som religionsveten-

skapligt. Campbell har i förstnämnda avseende underkastat

detta folkloristiska material en analys, vari han uppvisat,

att det ominerande elementet framträder som subjekt, tyd-

ningselementet som objekt i ett omdöme, som bildar tydan.

Utgående från en undersökning av detta förhallande har

Campbell uppdelat tydorna i följande tre slag:

1. tecken (Campbell använder termen »rena omen»),

i vilka det ominerande elementet uteslutande är att upp-

fatta såsom ett mer eller mindre övernaturligt »tecken» för

betydelsen (exempel härpå utgöra de fysiognomiska tydorna);

2. de tydor, i vilkas ominerande element ingå magiskt

verksamma föremål eller handlingar, som framträda såsom

orsaker i ett magiskt kausalitetsförhållande; för dessa må här

användas benämningen egentliga tydor (såsom exempel ma
anföras: trampa i någons fotspår: förlora giftaslyckan);

3. pedagogiska tydor, i vilka antingen det ursprungliga

motivet förskjutits och i stället insatts ett pedagogiskt syfte-

mål eller också ett pedagogiskt motiv varit verksamt från

begynnelsen (såsom exempel må nämnas; spilla salt: tårar i

äktenskapet; spilla vatten: supig man).
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Do tro olika slagon av tydor övorga i varandra, ocli grän-

sen mellan dem är i praktiken ganska svarbestämbar. Tyd-

ligt är likväl, att don grupp, som här ovan fått benämningon

egentliga tydor, utgör luivudgruppon. Detta framgår även

av en granskning av det folktromatorial vi här ha för händer.

Man har skäl att antaga, att de flesta tydor från en början

tillhört denna kategori. Tecknet är från begynnelsen magiskt,

det innebär med andra ord, att någonting övernaturligt

förbundit sig med det ominerande elementet. Det övernatur-

liga behöver icke ha ett magiskt, utan kan lika sa väl ha ett

animistiskt ursprung; i' mänga fall är skillnaden mellan dem
högeligen oklar. Teckentydniiigen är icke desto mindre mycket

gammal i mänskligheten, och redan de gamla folken,

greker och romare, samt icke minst forntidens babylo-

nier hade utbildat don till ett system, vilket dock har relativt

fa beröringspunkter mod den folkliga divinationsmagien.

Utan tvivel har det magisk-animistiska elementet i tydorna

en viss benägenhet att bliva endast ett tecken, men detta

förhindrar icke, att alla egentliga omen ha en reell religiös

eller magisk föreställning att tacka för sin uppkomst. De

pedagogiska tydorna ha även i regeln en ursprunglig bakgrund

i det magiskt-religiösa tänkandet hos folket. Endast små-

ningom ha de lösgjorts från detta underlag, men da ha vi

knappast längre att göra med verkliga tydor.

Om vi i det föreliggande materialet frånse de teckengrup-

per, vilka i främsta rummet representeras av de fysiogno-

miska tydorna, men även av en del djuromen, så återstå

endast fa tydor av detta slag. Hit höra tydor av typen slam-

mer: bröllop; murgröna: olycka, död; sammanhängande klim-

par: giftermål; samla askar: gammal ungmö. De följa lagarna

för föreställningsassociationer i allmänhet (beröring och lik-

het), men det sympatetiska sambandet mellan det omine-

rande elementet och tydningen är, sä vitt man kan se, i flere

fall icke ursprungligt magiskt, åtminstone icke inom den

skandinaviska folktrons geografiska gränser.
[

De pedagogiska tydorna bilda i förhållande härtill en
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stor grupp bland hithörande omen. 1 nianga fall är det dock

svårt att urskilja, var ett uppfostringsniotiv ligger under en

tyda, främst beroende därpå, att många tydor när som helst

kunna få en dylik anstrykning i folkets dagliga tal. Icke desto

mindre kan deras ominerande element i regeln hänföras till

någon magisk substans eller handling såsom tydans ursprungs-

motiv, även om den magiska betoningen är synnerligen svag

eller i det närmaste upphävd. Exempel härpå kunna åter-

finnas i mängd i vårt material: julbrasan ramlar: flickan blir

ogift; stor glöd för att tända pipan: dålig äkta man o. s, v.

1 de rent pedagogiska tydorna kan man icke spåra något

magiskt element, och man kan ifrågasätta, om de alls borde

kallas tydor i magisk bemärkelse. Exempel härpå erbjuda

tydningar av följande art: hålla spiseln ren: få nätt man;

vackra ljus: vacker man; elak mot hästen: elak mot hustrun.

Dessa tydor kännetecknas genom att de vanligen rikta sig

till ungdomen, i synnerhet till flickorna, och som regel gälla

frågan bliva gift eller icke gift samt den blivande mannens

(hustruns) egenskaper (god, elak, vacker, ful m. m.).i Bakom

dem ligger ej sällan en god portion folkhumor, som när man
t. ex. i Österbotten säger, att den flicka, som inte sopar spi-

seln, sedan hon tänt upp eld, skall få »en snoroan gobb». Det

är särskilt inom det husliga livets område vi finna dessa

pedagogiska tydor. Vi möta här en speciell kvinnoetik, vars

mångahanda föreskrifter och förbud fått ett slags sanktion

av en endast föregiven magi. Sådant är vad man med rätta

plägar kalla »käringskrock», vilket dock icke med nödvän-

dighet behöver betyda, att det saknar betydelse såsom ett

uppfostringsmedel i sitt slag. Liksom man hotar barnen

med »busar», vilka ej sällan äro den gamla folktrons spök-

gestalter, har man för ungdomen, och i synnerhet för den

1 De associativa beståndsdelarna i dessa tydor förtjäna även upp-

niäri<sanihet: vackra ljus — vacker man; för mycket tvättvatten —
slarvig hustru; välbäddad säng — god och vacker nian. Denna asso-

ciationstyp har tydligen ett starkt »pedagogiskt» bimotiv.
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kvinnliga delen av clensaninia, till hands ett otal rad av denna

beskaffenhet, som sväva mellan allvar och skämt, mellan verklig

folktro och levnadsregler av den mest växlande beskaffenhet.

\'i komma nu över till de egentliga tydorna och skola

härvid närmast uppehålla oss vid själva tydningarna (omenets

predikat). \'ad man härvid i främsta rummet fäster sig vid

är, att dessa tvdningselement äro i hög grad enahanda. Antin-

gen skall man förlora giftaslyckan. icke bli gift, ej fa sin

käresta, fa en dålig hustru, flickan skall bli förförd, fa barn,

få en dålig man, fa en änkling, bli änka ^//f/skall man bli gift,

komma på bröllop, fa en god hustru, flickan skall fa friare, fa

en god man, lycka i äktenskapet och dylikt. Giftermål, bröllop,

barn, förförelse växla ej sällan såsom tydningselement inom

samma omentyp. likaså att icke bli gift. fa en dålig hustru, fa

oäkta barn, 43eroende på det ominerande elementet i tydorna.

Det gäller som allmän regel, att det. som enligt folktron

för med sig en övernaturlig fara, också har kommit att betrak-

tas såsom menligt för en persons framgång och lycka med

avseende på det motsatta könet. Lyckan eller tycket hos det

motsatta könet är enligt folkuppfattningen en mäkta delikat

egenskap, vilken lätt kan ga förlorad genom vissa magiska

inflytelser av skadeverkande art. Personen i fråga säges da

förlora "friarlyckan', 'giftaslyckan'. "bisilyckan', 'manfolks-

tycket' o. s. v. Vanligen heter det då, att han ej blir gift,

men folktron tillägger ofta ett begränsande »i år» eller »på sju

ar». 'Lyckan' eller 'tycket' betraktas härvid stundom såsom

en magisk substans, som kan röna materiell påverkan.

Tydningselementet i dessa omen ger vid handen, att deras

motiv uteslutande är att söka pa den sexuella driftens område.

Häri ligger den psykologiska drivfjädern till den mångfald

av associationer, som tydornas ominerande element erbjuder.

Tydornas subjekt innehålla alltid det magiskt verk-

samma elementet (det ominerande elem.entet) i tydorna. På

grund härav har det lagts till grund för den systematiska upp-

ställningen av här behandlade omenföreteelser. Det omi-

nerande momentet kan vara av högst olikartad beskaffenhet;
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i själva verket omfattar det hela magiens system (för vilket

här valts en antropocentrisk utgångspunkt). Kärleks- och

äktenskapstydornas ominerande element sönderfalla i nega-

tivt och positivt magiska föremål och handlingar. Om
den magiska orsaken fattas såsom negativ, skadegörande,

sa blir dess verkan alltid: otur, olycka i kärlek och äktenskap,

förförelse, änkestånd; och tvärtom, om den magiska orsaken

fattas såsom positiv, blir följden regelrätt: giftermål, bröllop,

lycka i äktenskapet, barn. Till den förra gruppen höra exem-

pelvis handlingar som att trampa i någons fotspår, möta

soporna, sy på kläderna, medan de äro pa kroppen, sjunga

med mat i munnen, spilla salt o. s. v. Till den senare kate-

gorien höra: att äta av samma brödstycke, att komma i berö-

ring med elden-, att gosse står fadder för flickebarn och tvärtom

m. fl. Till dessa övervägande positiva magiska medel och

handlingar i tydorna höra framför allt elden och en del frukt-

barhetsmagiska substanser och vehiklar: brödet, äggen (påsk-

äggen), grenen, veden (julbrasan), bovetet, tvillingaxet,

sista stråna på åkern. Men icke alltid ge de upphov till lycko-

tydor: de kunna även beteckna oäkta barn och i olika kom-

binationer t. o. m. otur och olycka. Vi skola i det följande

närmare ingå på det ominerande elementet inom de olika

grupperna av hithörande tydor.

A. De tydor, vilka ha avseende på omständigheter, som av

folktron förbindas med ' människans jag, såsom fotspåren,

spegelbilden och gäspandet, tillhöra alla kategorien av olycks-

tydor. Vad fotspåren beträffar, är det en allmänt spridd

och i de skandinaviska länderna icke okänd folktro, att dessa

pa det närmaste höra samman med personen. Vill man till-

foga personen i fråga något ont, sa har man honom i sitt våld,

om man lyckas påträffa spåren av hans fot och utsätter dem

för trolldom, i Denna folktro finnes belagd redan hos Saxo,

'
J. Q. Frazer, The Golden Boiigh I, The Magic Art 1 (London UUl)

S. 207 ff.
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(»cli tilllKir sålunda av aldor dcii nordiska niaijien. ^ Att trampa

i någons fotspar är ett medel att tillfoga honom en magisk

skada, som i detta fall gar utöver hans lycka med avseende

pa det motsatta könet (A, 1, a). Hälarna (A, 1, h) och kjol-

fallen (A. 1 , c jfr C, 2) svnas väsentligen innebära en betydelseut-

vidgning av fotsparet. Spegeln är ett magiskt vehikel, vilket

enligt folktron genom spegelbilden absorberar en del av den

speglande personens själ. - Spegelns »autofascination» (Selig-

mann) förstärkes i mörker eller vid eldsljus (A, 2. a), varvid

den ofta i synnerhet pa helgdagsaftnarna (jfr A, 2, e,) tages

i bruk för utrönandet av framtiden. Detta förhallande har

utan tvivel bidragit till den allmänna folkuppfattningen att

speglandet vore »synd» (A. 2, d), i synnerhet om man härunder

har »Guds gava> i munnen (A, 2, c). Vattenspegeln har mot-

svarande karaktär, varvid dock vattnet (atm. i Danmark)

förbindes med den älskades drunknande (A, 2, b). De tydor,

som tagas av gäspandet äter grunda sig pa en allmän

folkföreställning om munnen såsom själens utfars- och infars-

port. ^ Att gäspa pä samma gång betecknar följaktligen ett

slags själarnas förbund (A, 'A).

B. Personens kroppsliga egenskaper och handlirgar ha

ävenledes förbundits med en del magiska tydningar. Vissa

grupper av människor betraktas med en vidskeplig fruktan

och tilläggas därför övernaturliga egenskaper. Dessa egen-

skaper bestå ofta i en del kroppsliga stigmata, som predesti-

nera till Ivcka eller olycka. Omen av detta slag tillhöra en

1 Saxonis Orammatici Historia danica, rec. P. E. .Miiller (Khn 1839)

s. I7(i f.

- S. Seligmann, Das böse Blick (Berlin 1910) I s. 178 ff.; att slå sön-

der en spegel betyder olycka E. T. Kristensen, Det jyske almueliv, Tb.

III s. 13<| nr loor, f.

^ E. B. Tylor, Primitive Culture (London 1903) i, s. 102; jfr bruket

att göra korstecken över munnen på ett gäspande barn J. Gaslander

(Westerdahl) Beskrivning om allmogens sinnelag, seder etc. i Svenska

landsmål Bih. I, v s. 279 Sm; J. P. Wallensteen, Vidskepelse, vantro och

huskurer, utg. av E. Hammarstedt (Bidrag till vår odlings häfder 7) (Stim

1899), s. Kl, U.
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gammal och vida spridd fysiognomisk kunskap, som har sina

historiska rötter i det forntida Assyrien och Babylonien,

i antiken samt i senare tider återupptagits av olika ockul-

tistiska författare. ^ Att ingå pä en undersökning av de olika

tydornas historiska rötter ligger utom min uppgift i denna

uppsats. Här må endast beröras en tydtyp, som synes ha gamla

anor i nordisk folktro. Bland kroppsliga egenskaper, vilka

av folket förbindas med föreställningar om lycka eller olycka,

framträda i tydorna främst de sammanvuxna ögo n-

brynen (B, I, l,a). I folktron anses dessa vanligen vara ett

tecken på en 'olycksmänniska'. Om det är en man, som har

sådana, är han enligt en allmänt spridd, dansk folkföreställ-

ning en varulv, om det är en kvinna, så är hon en mara. '^ En

dylik person har onda ögon. ^ Enligt en annan åsikt skall

han drunkna. •* Han är »slem efter fruentimmer».-^ Att

denna egenskap även förbundits med folktron om giftermål

ligger i sakens natur.

Bland handlingar, av vilka man tager kärlekstydor, ha

vi främst inträdandet i ett främmande hus. Främlingen

betraktas i allmänhet med känslor av misstänksamhet, eme-

dan han kan hysa onda önskningar eller öva trolldom. '^ Om
han ej sättersig, spårar man lätt någonting misstänkligt

däri. Att han kan taga bort giftaslyckan från gården är

endast en konsekvens härav (B, II, 1). Givandet härunder

vissa omständigheter en framträdande betydelse i magien.

^ M. Jastrow, Die Religion Assyriens iind Babyloniens II. 2 (Giessen

1912) s. 903 ff.

- Jens Kaiiip, Danske Folkeminder (Odense 1877) s. 350 nr 1021;

är 'tvetulle' eller 'hverken' E. T. Kiistensen, anj. a. s. 71 nr 403, /v.

' Ragnar Heinmer, »Det onda ögat» i Brage, årsskrift VII (Hf 1913)

s. 53, Öb.

* U. L. A. Samlingsbd. IV s. 79, 5m. Västra li.

^ E. T. Kristensen, anf. st. nr 399.

^ Edv. Westerniarck, The Origin and Development of Moral Ideas

I (London 190(3) s. 584 ff; jfr Eric Holmberg, »Några grupper av magiska

föreställningar och bruk» etc. i Förhandlingar och uppsatser 24 (Hf 1911)

s. 191 f., Öb.
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och Särskilt gäller detta de g a v o r, som växlas mellan per-

soner av olika kön, ^ Gåvornas art spelar härvid en viktig

roll: vassa föremal anses farliga för kärleken (B, 11, 2, b),

varför man rekommenderar andra, vilka ha ett visst nyttig-

hets- eller annat värde, sked och ring, härvid icke undan-

tagande sax och synål. Synalen synes nämligen i den folk-

liga uppfattningen, åtminstone i främsta runmiet, ha sin

magiska karaktär av att den stuckits genom kläderna (jfr

C, 1 och G, y); knappnålen, som icke liar en liknande nära

förbindelse med personen, betraktas här såsom farlig (vilket

icke hindrar att t. ex. en upphittad knappnål kan bli föremal

för en annan uttolkning G, 9, d,,). Duk och skor anses såsom

olämpliga presenter, likaså strumpor (B. 11, 2, a. c,.,,;

jfr beträffande' skorna C, :})• Att falla i trappan uttydes

i sexuellt hänseende såsom tecken pa att man blir gift eller

ogift, beroende pä, om man faller vid uppät- eller nedatgaendet

(B. 11. 'Å, b). Om en flicka visslar, sa är detta ej allenast

opassande, det är även magiskt farligt, emedan visslandet i

folktron innebär, att man tillkallar onda andar (B, II, I).-

Om man hittar någonting före andra, är detta ett gott

tecken; förmodligen har tydan pedagogisk syftning.

C. För det magiska tänkandet framstår gränsen mellan

jaget och yttervärlden säsom i högsta grad obestämd. En i

magiskt hänseende synnerligen betydelsefull del av personens

materiella jag bilda därför de k I ä d e r, han bär pä sin kropp.

Att sy p a kläderna, medan de sitta p a, innebär

en mystisk fara för den, som bär dem. Om man syr pa ett

barns kläder, medan de sitta på kroppen, skadar man bar-

nets växtkraft.'* Det är därför väl begripligt, att genom-

stingandet av en persons kläder skall tydas såsom en skade-

verkan, vilken även kan träffa personens 'giftaslycka' (C, 1, a).

Att bränna hål på kläderna har en motsvarande

' Jfr E. Crawiey, Tlie Mystic Rose (London 1902) s. :im ff.

- H. F. Feilberg, Jysk Ordbog, Tillceg s. löo.

^ E. T. Kristensen Sägn fra Jylland I s. .'iHö nr 417.
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positiv verkan (C, 1, b), förmodligen beroende på eldens

sexuella betoning i folktron. ^ Det heter: »eld på den, som

gifta sig vill». ^ Om man åter vä nderett plagg avigt,

sa skall detta innebära, att man under dagens lopp får se sin

tillkonunande (C, 1, c). Detta' hänger samman med det vitt

spridda folktromotivet, att den som vränger kläderna aviga,

hittar igen, om han förvillat sig i skogen. ^ »Curen sker per

sympathiam, ty i det samma de vändas, sker en hvälfning i

hjernan» anmärker med fullt fog Zakarias Livijn såsom en

förklaring på detta bruk. "^ När ett barn är sjukt, plägar man
i Vensyssel vända dess skjorta ovanför altaret ^. Att vända

kläderna aviga är i de nämnda fallen ett medel att fördriva

onda andar (skogsnuvan, sjukdomsandar). Men dess syfte-

mal synes ursprungligen vara att vränga synen på en själv.

Härigenom blir man synsk, d. v. s. får se andar och spöken.

Sannolikt är det icke fästmannen själv utan hans ham, eller

gciifärd, som här åsyftas, liksom i allmänhet vid olika former

av äktenskapsorakel (årsgång o. a.). De omen, vilka för-

bindas med kjolen och förklädet (C, 2) grunda sig

pa det samband, som i folktron existerar mellan kvinnokönet

och dessa klädesplagg. Kjolen och förklädet ha blivit sexuella

symboler för kvinnan. ** Även skorna (skobanden) och

strumpebandet kunna hänföras till denna kategori. '

Att gå snett på skorna tyder enligt folktron på älskog: snett

utåt betyder, att flickan gar efter karlfolk, snett inåt där-

emot, att hon är sig själv nog; att fa klackarna avslagna bety-

' K. Rob. V. Wiknian, »Byxorna, kjolen och förklädet» i Hembygden
191.'), s. (iS f. jfr E. Crawley, anf. a. s. 197 ff.

- Uppsala landsmålsföreningars arkiv (Sörnii.-Närike), »Skrock».

^ H. F. Feilberg, Ordbog III, vräng.

* Kyrkstötoschopia (Gbg 1781) s. 84 anm. d.

• Svend Grundtvigs samling, 4 i D. F. S.

" Wikman, anf. a.; Gerda Cederblom, »Till förklädets historia» i

Fataburen 1921 s. i:)2 ff.

Aigremont, Fuss- und Scliulisynibolik und -erotik (Leipzig 1909)

s. 12 ff; Louise Hagberg, »Briidstrumpeband» i Fataburen 1921 s. 205 f;

en samling exempel på strumpebandets magiska betydelse s. 199 ff.
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der förförelse (C, ;>, a: jfr E, 2, g; B, II, 2. c). Av strumpe-

bandet (och skobandet) tager nian liknande tydor, varvid

föreställningen om lösandet av knuten spelar en påtaglig roll

(C, ;>, b, c). 1 Omaka fotplagg anses såsom ett dåligt tecken,

likaså att ga utan ena strumpan (C, ;;, d); tydorna ha dock

säkerligen en pedagogisk syftning. 1 jämförelse med de nu

nännida ha övriga klädesplagg en underordnad betydelse i

tydorna. Mannens h a t t (C, 4) bör bäras djupt ned i pannan;

da skall han bli god mot sin hustru. Enligt gammal bonde-

sed borde den frie mannen behålla hatten på huvudet, vilket

möjligen kan ha gett upphov till tydan. - Da motsatsen

konstateras, har man väl att göra med nyare åskådningar

(C, 4, b). Även av mannens väst och flickans hårband
tager man tydor (C, .'>, 6); dessa synas dock i främsta rum-

met ha en pedagogisk karaktär.

D. De tydor, vilka härflyta av ätandet och maten,

stamma frän flera olika källor i folktron. Ett antal bland

dem kunna ställas i samband med föreställningarna om matens

helighet. Detta gäller i främsta rummet omen sådana som:

att sjunga med mat i munnen eller att äta på kyrkvägen är

farligt för giftaslyckan (D, 1, b, c); tydligen är detta att van-

helga maten. ^ De fertilitetsföreställningar, vilka äro för-

knippade med äringen, brödet och gröten^ ha sanno-

likt även bidragit till uppkomsten av en mängd hithörande

omen, vilka ha avseende på det framtida äktenskapet och för-

hållandena inom detsamma (se även G, .">. d, e).
.
Detta gäller

icke blott 'giftestumpen' och 'skrapkakan', sista resten av

gröten och maten i allmänhet, utan även smörgasen

' Jfr K. R'»b. V. Wikman, »Magiska bindebruk» i Hembygden 1912

s. <>5 ff; Louise Hagberg, anf. a. s. 2(i().

- K. Rob. \'. Wikman, »Tabu och orenhetsbegrepp i nordgermansk

folktro om könen» i Fulklor istiska och etnografiska studier II (Hf 1917)

s. 42.

•^ P. Sartori, Sitte iind Brauch 11 (Leipzig 1911) s. 30 f.

* E. Hammarstedt, »Brödets heigd hos svenskarna') i Samfundet för

Nordiska museets främiandc, meddelanden 1893—1891 (Sthnl905). s. 16 ff.
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(D, 2). Man har rätt att antaga, att brödet även spelar in i

föreställningen att tvenne, som äta av samma brödbit, skola

bli förälskade i varandra (D, 1. a). Såsom bl. a. Westermarck

framhållit, har folktron om det gemensamma ätandet gett

npphov till en mängd vitt spridda ceremonier av con/orrcö/fo-

typen. ^ Även äggets betydelse flyter samman med den

föreställningskrets, som gäller fruktsamhet och fruktbarhet

(D, 4, a). 2 Spillandet av salt har ansetts föra med

sig olycka, ej allenast i fråga om kärlek och äktenskap. Man
skall stå lika många dagar utanför himmelrikets port, som

de saltkorn man spillt ut, säger man i Danmark. ^ Saltet

är i folktron »heligt», det är »synd» att spilla salt. ^ Bruket

att rista ett kors i smöret har gett upphov till tydan

att om man förstör detta märke, sä går giftaslyckan förlorad

(tydan har dock liksom ett flertal andra i denna grupp, bl.

a. även D, ö, a,, ett starkt pedagogiskt tycke) \ Tydorna

av att knäcka ben för att komma at märgen (D, 1, c)

och av de s a m m a n h ä n g a n d e k 1 i m p a r n a i soppan

(D, 3 jfr G, 3, d,,,) torde knappast kräva någon vidare för-

klaring; möjligen kunde dock märgen tilläggas en magisk

betydelse. Drickandet »v i d tappen» hör väl när-

mast ihop med de husliga tydornas stora kategori (D, 1, d

jfr G, T)). »Den som dricker ur fat, konmier i var mans hat». ^

Detta proverbiella uttryckssätt har sannolikt en vidskeplig

grund: det ansågs farligt att dricka direkt ur tunnan.

E. Från bruken vid födelse, bröllop och begravning här-

stanmia ett antal tydor, vilka ha avseende på sexuella förhål-

la /y/s/ory of Human Marriage II (London 1921) s. 4.")1 ff; även i

skandinaviska bröllopsbruk.

- W. Mannhardt, Wald- iind Feldkulte I s. 158; jfr i bröliopscere-

nionierna E. Westermarck, anf. a. Ils. 48.') f.

•' D. F. S. 1906, 23: -4S5, 2094.

•» D. F. S. 1900, 2;}: 913; H. F. Feilberg, Jysk Ordbog III art. salt;

jfr S. Eitreni, »Saltet i tro og övertro» i Fästskrift tiU Feilberg (1911)s. ISl.

'•' Feilberg, anf. a. Ill art. snwr.

« MS. J. J. Törner s. 209 nr 712, Sm.
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landcii. Med fadderskapet saninianhänger, att gosse bör
sta fadder för flickebarn, flicka för gosse-
bar n. Om sa sker. befrämjas framgång i allt, som rör det

motsatta könet (E, 1, a). Härmed kan man jämföra det av

Gaslander omtalade bruket att bruden natten före vigseln

skulle sova med ett gossebarn hos sig i sängen. ^ I ett enstaka

fall har förhallandet kastats om. sa att en gosse, som nekar

att stä fadder för ett gossebarn, skall ha otur i frieri (E, 1, an).

I enlighet med en gängse magisk princip rader antagonism

mellan två personer, som samtidigt äro pa något sätt del-

aktiga i det övernaturliga. Ett exempel härpå är tydan att

om makar sta fadder samtidigt, skall deras

äktenskap gestalta sig olyckligt (E, 1, a,,,). Det ligger nära

till hands, att särskilt bröllopstillfället och bröllopsbruken

skola vara ett tacksamt ämne för uttydningar i detta hän-

seende. Handslaget vid trolovningen synes ha givit upphov

till en hel del dylika (E, 2. a). Handslaget är ett allmänt indo-

europeiskt bruk vid äktenskapsingaendet. - Andra tydor ha

tagits av själva bröllopet: bröllopstillrustningarna, ljusen på

bröllopsbordet, brudens krona och krans samt brudskorna

(E, b-e, g, jfr i sistnämnda fall C, o, a och B, II, 2, c). Slut-

ligen har den gifta kvinnans nyckelvälde gett upphov till

tydor (E, 2. f). Den vid begravningarna brukliga m u r-

g r ö n a n har ävenledes gjorts till föremal för en tydning

av denna art (E. 3).
^

F. Den grupp av sexuella omen. som ansluter sig till

växtligheten och ^årsfesterna, har sin huvudsakliga karaktär

av den härmed förbundna fruktbarhetsmagien. Detta gäller

trädgrenen och veden såsom ominerande element

(F, 1, a, b). Den förra får väl anses höra ihop med grenens

användning t. ex. vid majstickningen, ^ den senare kan med

^ Anf. a. s. 276; Westermarck, anf. a. H s. 467 ff.

2 Westermarck, anf. a. II s. 239 f.

3 Åke Campbell i Etnologiska studier, tillägnade N. E. Hammar-
stedt s. 95.

* Martin Pm Nilsson, Årets folkliga fester (Stim 191.5) s. 40.
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Säkerhet sammanföras med vedträets bruk såsom orakel pa

vissa helgdagsaftnar. ^ Enligt dansk folktro betyder en rik-

lig boveteskörd många bröllop och mänga barn (F, 2,

a), vilket ställes i samband med att brudgröten kokas av bove-

tet. - Huruvida sistnämnda förklaring är uttömmande, ma
lämnas därhän. Tvillingaxet är ett ofta förekommande uttryck

för fruktbarheten (F, 2, b) ^. D e n s i s t a k ä r v e n och

d e s i s t a s t r a n a p ä åkern anses ävenledes ha ett infly-

tande pa äktenskap och barnfödelse, vilket bevisligen hänger

samman med vegetationskulten (F, 2, c). "* Även med skörden i

allmänhet förbindes en kärlekstyda (F, 2, d). S p a n a d s-

växterna liksom spanaden sakna ej heller sexuella anknyt-

ningar i folktron: linåkern skall utses av en kvinna,^ linet kal-

las »kvinnans säd».'' Även brukas linet i vissa kärleksorakel.

"

Det är starkt magiskt mottagligt för skadeverkningar av

olika art. I nordanväder får man ej sa lin, ty da blir det miss-

växt. ^ Fåglarna fa icke flyga över det orensade linet (F,

'A, a).. Att även hampan har ställts i samband med könen,

framgår av tydan F, 3, b. Julgröten har en magisk karak-

tär såsom gröt i allmänhet men därjämte på grund av julens

betydelse i sed och tro. ^ Skraporna av julgröten ha samma

1 K. Rob. v. Wikman, »Veden och trädet» i Etnologiska studier,

tillägnade N. E. Hammarstedt (Stim 1921) s. 1 ff.

- E. T. Kiistensen, Sägn og Övertro fra Jylland II ,2 (Kolding ISSS)

s. 37 nr [V.ri.

^ W. Mannhardt; Mythologisclie Forschungen (Strassburg 1884) s.

343 f; P. Sartori, anj. a. 11 s. 78; ger man får tvillingax att äta, föda de

tvillingar MS. J. J. Törner s. 308 nr looi, Sm.

* K. Rob. V. Wikman i Folkl. och etn. studier 11 s. 44 f.

'= Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. I, h. 4 s. 103, .4kers

11. SÖ.

•* G. Nikander, »Fruktbarlietsriter under årshögtiderna» etc i Folk-

loristiska och etnografiska studier i (Hf 1916) s. 24G.

" Skattegraveren IV (1885) s. 12ti nr 322, Fy, Kverndrup; Vill (18S7)

s. 85 nr 233, S. Fy.

8 MS J. J. Törner s. 31 nr 94 Sm.
•' H. F. Feilberg, .//// I (Khn 1904) s. 117, 187; Nikander, anf. a.

s. 228; betr. F, 4 a, c se K- Rob. V. Wikman i Folkl. o. etn. st. I s. 147
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verkan som av den vanliga gröten (F. I. u, a). | u 1 b r a s a n

erbjuder en parallell till julgröten (F, 1, n, b). Askan av

julbrasan plägar nian begagna vid kärleksspadoni. ^ Påsk-
äggens rituella betydelse i fruktsanihetsniagiskt hän-

seende är påtaglig (F, 4, .J).
-

G. Det husliga livet har gett anledning till uppkomsten

av en mångfald tvdor om kärlek och äktenskap. Anknytnings-

punkterna till magiska handlingar och föremal äro härvid

icke sällan obestämdare än i de föregående grupperna, och

det är i åtskilliga fall nära nog omöjligt att med säkerhet

säga, var det döljer sig ett magiskt motiv bakom en tyda av

pedagogisk-moraliserande syftning, var icke. Elden, brödet,

spanaden, linnekläderna ha sin givna anslutning till sexuella

och fruktsamhetsmagiska tankegångar, medan äter substan-

ser och föremal sådana som (det utifrån inburna) vattnet,

sastången, soporna, golvsanden, kvasten m. fl. i andra hän-

seenden äro magiskt verksamma. Man har skäl att antaga,

att tydorna, åtminstone delvis, lånat sin ursprungliga magiska

betydelse av hithörande föreställningar. A andra sidan är

det uppenbart, att deras samband med de sexuella förhål-

landena även beror pa de husliga sysslornas egenart. Det

ligger nära till hands, att husliga förrättningar, vilka till

största delen faller pa kvinnornas lott, skola bli föremal för

tydningar, säsom t. ex. om flickan låter maten brännas vid,

blir hon inte gift; om hon kan bädda sängen väl, sa får hon

en bra man o. s. v. Om dessa tydor ursprungligen haft en ma-

gisk betoning (i de nämnda fallen lånad av elden och sängklä-

derna), kan icke med säkerhet utrönas; dock är det påtagligt,

att de sta i en viss, om också icke omedelbar, idéfrändskap

med magien; de äro sa att säga sysslingar med de verkliga*

magiska tydorna. Kokning, bakning, tvätt, diskning, sop-

ning, bäddning, vädring, kardning, spinning, sömnad, Ijus-

• H. Hotberg, Nerikes gamla minnen (Örebro 18G8) s. 211, Nä.

- Louise Hagberg, ^Påskäggen och deras hedniska ursprung» i Fata-

buren 190() s. 129 ff; jfr E. Westerniarck, The History of Human Marriage

CLondon 1921) II. s. 158 f.
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stöpning äro alla utpräglade kvinnliga sysselsättningar (G,

2—9, 11). I ett stort antal av de hithörande tydorna fram-

skymtar mycket starkt det uppfostrande motivet (jfr G, 2,

a, c, d; :;, a, b,,.,,!, c, d,v; 4, bi.i,; 5, a„„ b, Cm, e; 6,

aiv.v,\i!. vill' ^' b; 8, a,
,,

d; 9, e, f; 11; 12, a). Några av tydorna

falla inom området för båda könens handlingar (G, 1).

I ett mera påtagligt samband med magiska föremål och

handlingar sta andra tydor. Då den sista branden i

brasan benänmes »fästmannen», måste detta utan tvivel

sättas i samband med eldens magiska betydelse, ^ möjligen

även med bränslets (G, 1, b jfr F, 1). Förbudet mot att 1 å t a

vatten stå och k o k a (G, 2) finna vi även eljes i svensk

magi. »Aldrig far någon gryta stå pa elden och koka med

bara vatnet, som ärnas til mats», säger J. J. Törner. Åtmin-

stone måste det finnas en visp eller en slev däri. Ofta hade

man några saltkorn till hands att kasta i grytan, då den sattes

över elden, lakttogos ej dessa försiktighetsmått, så kunde

den, som trädde in i stugan, »få hiernhvarf (yra i hufvudet)»;

i sa fall hade han att genast gå fram till grytan, taga några

droppar ur den och sia sig för pannan. ^ De många koknings-

förbuden ha utan tvivel sin rot i hithörande föreställningar.

Man får ej heller lämna en uröst gryta tom (G, 2, b), liksom

man ej får lämna vävskälet eller kobåset tomt. ^ Det är för-

bjudet att smälla på degen så hårt, att »sparvarna på

taket höra ljudet» (G, 3, b), m. a, o. man måste hantera degen

så varligt, att skadedjurens uppmärksamhet inte fästes på

den. Sparvar och råttor betraktas nämligen såsom över-

naturliga skadeväsen. Att flickan, som bakat skall skrapa
degen avhän derna kan synas vara en nog så naturlig

1 E. Crawley, The Mystic Rose s. 197 ff.

- MS J. J. Törner s. 205 nr 700; s. 216 nr 743; 34;:i nr 62; jfr »Det

mås intet at låta en slef koka i grytan, ty då blifva laniben i fårahuset

blinda» s. 291, nr 9(il.

•' Se rörande vävskälet K. Rob. V. Wiknian, Die Magie des Webens

lind des Webstiihls (Ada Academice Aboensis, humaniora I, 6) s. 10; betr.

kons bås Hembygden 1911 s. 80.
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sak, men har sin magiska förklaring av att degen i visst

avseende anses magiskt farlig. Om kvinnorna ga i ladugår-

den med degiga händer, få fåren en sjukdom, som kallas

»struten». ^ Jäsnings- liksom sannolikt också kokningspro-

cessen har i folkföreställningen fatt en magisk karaktär.

Tydorna av brödet i b a k u g n e n kunna sammanhållas

med brödets magiska egenskaper i den hithörande folktron

(G, 3, d, e jfr D, 1). U g n s r a k a n och u g n s s v e p a n

ha sina övernaturliga egenskaper av sambandet med elden

och kunna f. ö. jämföras med sopkvasten (G,.;^ f). Särskilt

under påskhelgen böra ugnssopa, kakspade, ugnsskotta, såstång

och kvast — alla föremål av närbesläktad karaktär — för-

varas väl, för att, såsom det heter, trollkvinnorna ej skola rida

pa dem. - Att t v ä 1 1 a s i g i samma vatten och torka

s i g p a s a m m a h a n d d u k tolkas såsom tecken pä en bli-

vande kärleksförbindelse (G. 4, c, d). Detta sammanhänger

med att kroppsavfall i allmänhet (avskurna naglar, har, svett,

men även smuts) äro magiskt förknippade med personen. ^

Om förklädet användes såsom handduk, tillkommer ytter-

ligare det sexual-magiska moment, som förhinder sig med

detta plagg (G. I, d,„ jfr C, 2). Vid slakt har man tagit

särskilda tydor; även kärleksorakel sta i samband med slak-

ten. Betydelsen av föreliggande omen (G, 10) är dock oklar. ^

Linnekläderna sakna icke anknytningar till den

sexuella sfären av magiska föremål (G, 5, c, d); i synnerhet

gäller det skjortan och lintyget. Sistnämnda plagg har även

brukats vid kärleksorakel. Spå nåden har en liknande

karaktär (G, 8); den tillhör även orakelmagien. S å s t å n-

g e n har blivit ett magiskt föremal sannolikt pa grund av sin

förbindelse med det utifrån inburna vattnet. »Släpper man

sastängen ned pa isen, sa oroar dånet dem som ligga pa siö-

1 MS J. j. Törner s. 284 nr 926, Sm.

- MS J. J. Torner s. 33.5 nr 112, Sm.

J. G. Frazer, The Golden Bough II Taboo (London 1911) s. 2.58 ff.

* Jfr Ernst Klein, »Några svenska slaktriter- i Etnologiska studier

tillägnade A'. E. Hammarstedt s. fi6 ff.

15
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botn», säger Törner. ^ En havande kvinna får ej se såstången

stå på ända i sån; hon har då makt att slå sönder bådadera.
'^

Den sexuella anknytningen måste dock betecknas som oklar.

Soporna innehålla enligt en allmän folktro allsköns otyg

av övernaturlig art, men stå samtidigt i ett analogt förhål-

lande till gården som allehanda kroppsavfall till personen.

Man får ej sopa under loppet av hela den dag någon skall

resa; då kommer han aldrig mera tillbaka. ^ Men om någon

flyttar, skall man a andra sidan lägga litet sopor at honom i

skorna, för att han skall trivas. ^ Att sopa golvet, så att soporna

komma under tröskeln, som är ett tillhåll för vättarna, ^

är förbjudet; att sopa mot dörren är att sopa ut lyckan ur

huset. (G, 6, aii^ii,). Att sopa spiselhällen, sedan man

gjort upp eld, är att förorena elden (G, 6, ayn,). Giftaslyckan

tager skada, om man möter soporna (G, 6, aj^). Golv-
sanden är att likställa med soporna och har samma bety-

delse i folktron (G, 6, c). Kväste n, som stått i intim berö-

ring med soporna, tillägges även magisk kraft. Detta för-

klarar dess stora betydelse i häxtron och i årsbruken. ^ Man
får aldrig slå ett djur med kvasten; enligt en allmän dansk

folktro trives djuret icke därefter. ^ Kvasten begagnas även

som ett vehikel i högtidsdagarnas orakelbruk. Dess sexuella

anknytningar i folktron äro härmed givna (G, G, b). Även

sopandet användes vid en del kärleksorakel. Sopandet

självt kan i viss mån betecknas såsom en magiskt betonad

handling; såsom sådan bör den icke avbrytas (G, 6, a,).

1 Anf. handskr. s. 315 nr 72, Sm.
- Anf. handskr. s. 222 nr 752 (MS Rääf III, s. 143) Sm; Gift kvinna

bör se till att såstången ej sitter i sån, medan den fylles. Meddelande

av J. Tegengren, Replot, Öb.

^ MS Gahm Persson, Archivuni snioiandicuni 1, 1 i U. U. B, Sm.

* MSS Västermanland-Dala landsmålsförening (»Bruk och föreställ-

ningar») i U. U. B. Färnebo, Vm.
5 H. F. Feilberg, Sjceletro (Khn 191 1) s. 158 ff; jfr sopa över tröskeln:

Jens Kamp, anf. a. s. 393 nr 1270 f; Westermarck, anf. a. 537 f.

« Jfr P. Hemgren, Djurskrock (Malmö 1920) s. 56, 59, 78.

" Jens Kamp, anf. a. s. 39 1 nr 1.S52.
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Härmed kan man t. ex. jämföra avbrott i vävningen, i Nålen
är ett magiskt föremal i främsta rummet pa grund av sin

vasshet (den är 'stål'); men dess samband med könets magi

synes närmast ha sin grund i beröringen med kläderna (G, 9, a-e).

H. Djuromen äro i stor utsträckning tecken, vilka del-

vis åtminstone ha mycket gamla anor. Varför ett djur kom-

mit att uppfattas såsom tecken pa »bröllop»>, »skilsmässa»,

'M)lycka') o. s. v. kan i allmänhet ej utrönas, men de flesta

omendjur ha dock flerfaldiga anknytningar i den existerande

folktron. Även här har folkpedagogiken haft sitt ord med i

laget, så exempelvis i de tydor, som man tager av förhållan-

det till husdjur såsom hästen, katten och hunden.
Dock må anmärkas, att både hästen och katten spela en

viss roll i den sexuella magien (H, 1, 2). ^ Fåglarna ha sedan

forntiden tillhört de nordiska folkens divinatoriska magi

(jugl frööhugadr). ^
I nutida folktro har särskilt göken

och endel andra fåglar såsom orren och skatan fatt

beteckningen »darfåglar», emedan deras rop anses dårande

(da. gante). i synnerhet för personer, som höra fåglarna pa

fastande mage (H, 1). Korpen däremot är en olycksfågel,

vilket även framgår av tydorna (H, ö). Grodan förbindes

i folktron med sexuella förhallanden och kärleksorakel (H, 6).

G u 1 1 h ö n a n, jungfru Maria nyckelpiga (freyjuhoena),^ och

s p i n d e 1 n ha också av ålder tillhört vår folktro (H, 7, a, d).

Om spindeln säges i Erik Nothmans disputation »De super-

stitionibus veterum gothorum» (Kiel 1706): Aranea dum a

superioribus filum ducebat spem futurae et felicitatis vide-

batur excitare, quod spinna lyckan dicimus. ^ Syrsan
har ofta ställts i samband med dödsfall, men detta för-

1 K. Rob. v. Wikman, Die Magie des Webens und des Webstuhls

im schuedischen Volksglauben s. 1.

- K. Rob. V. Wikman i Folkl. och etn. st. II s. 28—31.
•'

J. Grimm, Deutsche Mythologié^ II, s. 637 ff.

*
J. Grimm, anj. a. II 057 f; A de Gubernatis, Die Thiere in der indo-

^ermanischen Myihologie (Leipzig 1874) s. 502.

' S. 20.
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hindrar ej att den även kan uppträda sasoni bröllopsspånian

(H, 7, b). 1 Loppan har gett folkhumorn ett tacksamt

föremal att sysselsätta sig med (H, 7, c). - Slutligen har

g e t i n g e n i svensk-finländsk folktro en lyckobringande

betydelse, vilket även framgår av tydorna (H, 7, e).

I. Naturtydorna gälla i allmänhet icke hithörande för-

hållanden. Ett par typer äro dock allmänna. Snön har

ställts i samband med rikedom: snö i brudens krona beteck-

nar lycka (3, a). ^ Nyårets första f u 1 1 m a n e har

i folkföreställningen haft inflytande på äring och boskap; ^

detta ger nyckeln till en tyda som 1, b.

En undersökning av de olika tydornas geografiska utbred-

ning ligger utom gränsen för denna uppsats. Dock må här

påpekas, att medan vissa omen ha en synnerligen vid-

sträckt utbredning, andra åter hänga nära samman med den

skandinaviska folktron och knappast kunna tolkas utan att

man tager hänsyn till denna. De äro maskor i ett vitt för-

grenat nät av folkliga föreställningar, som beröra de mest

olika områden av verksamhet och stå i förbindelse med högst

olikartade föremål i folklivet, med vilka de måste hållas

samman. Härigenom kan denna folktro lämna sitt bidrag

till utforskningen av olika grenar av den folkliga magien.

1
J. Feilberg, Jysk Ordbog, färekylling jfr ovnt LVgeigryUus); även döds-

tyda: In qvacunque doiiio hospitium sibi elegerit, ex eius incolis aliquis,

propediem sit nioriturus. Förf. tycker dock, att detta snarare borde betyda

bröllop, ad qua celebranda necessarium est ut incalescat animus! Clem.

Olivarius, Siiperstitiones qiuvdain vub^ares circa nwritnros (Khn 174(i

diss.) s. 8.

- A. Moll, Handbiicli der Sexual\\\ssensctiaften {Le\pz\g \9\2) s. 405 f.

=' Bygdemimien 1 (Vasa 1909) s. 29, Närpes, Öb.

•* Edv. Hamiiiarstedt, »Niga för ny» i Fataburen 1921 s. 28 ff.



Plan för utgivandet av Svenska litteratursäll-

skapets samlingar av folkvisor, barnvisor,

sånglekar och dansmelodier.

Av

Otto Andersson.

Indelningsgrunder.

Enligt det av Svenska litteratursällskapets styrelse den

18 mars 1009 gillade förslaget till de folkloristlska samlingar-

nas utgivande, skulle det material, i vilket folkdiktning och

folkmusik sammangå, liksom den »rena» folkmusiken utgivas

i följande delar av ^Finlands svenska folkdiktning»:

3. Folkvisor med och utan melodi.

4. Barnvisor och barnrim samt minnesverser (jämte

ramsor, räkningar, etc.) med och utan melodi.

5. Lekar med och utan melodi jämte teckningar, där

sa nödigt befinnes.

6. Dansmelodier, jämte beskrivningar av danserna

(eventuellt med teckningar).

I sitt utlåtande över detta förslag yttrar folkloristiska

kommittén endast, att de borde grupperas »i huvudsak på

samma sätt som i sammelverket 'Nyland'. Alla äldre visor

borde tryckas, men bland de nyare skulle ett strängt urval

göras. I slutet av vissamlingen borde bifogas en refererande

förteckning över visor som icke publicerats.»

Folkloristiska konnnissionens nuvarande ordförande, mag.

K. R. V. Wikman har i ett förslag till nyindelning förordat
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följande gruppering: ö. Folkvisor, G. Barnvisor, 9. Lekar och

10. Danser. Denna gruppering skiljer sig från det ursprung-

liga förslaget därigenom, att Lek och Dans framskjutas till

del. 9., efter 7. Folktro och 8. Sed. Omgrupperingen

grundar sig på en strävan att införa ett systematiskt sam-

manhang mellan delarna, att sammanföra det folkloristiska

matierialet i verkets sex första delar och det etnografiska

materialet i verkets fyra sista delar. {Folkloristiska och etno-

grafiska studier 11 s. 199.)

Ehuru det säkerligen kan ifrågasättas, om exempelvis

dansmelodierna, vilka ju utgöra det väsentliga i den del, där ,

de upptagas, böra hänföras till det etnografiska materialet,

anser jag mig icke här behöva upptaga denna fråga till skär-

skadande så mycket mindre, som jag, ehuru erkännande

vikten av ett systematiskt sammanhang mellan delarna,

icke tillmäter frågan om dansmelodiernas placering i verket

avgörande betydelse.

Vad däremot det ursprungliga förslaget angår, synes mig

detsamma kräva en omfattande granskning. Framför allt

bör grupperingen av materialet underkastas omsorgsfull

prövning och en del detaljer närmare klarläggas, innan utgiv-

ningsarbetet kan begynna, jag ser mig tvungen att till en

början utgå från den förutsättningen, att det förhanden-

varande materialet, i enlighet med det gillade förslaget till

dess utgivande, måste fördelas på fyra delar, emedan jag

icke känner, i vilken grad avvikelser från detta förslag kan

ifrågakomma.

Först och främst böra gränserna mellan de olika delarna

och grupperingen inom desamma klargöras. Mag. Wikman
anser det tämligen givet, att gränserna mellan de två först-

nämnda delarna skall gå »mellan lång och kortstrofig folk-

diktning, kanske snarast mellan en och flerstrofig». En dylik

indelningsgrund är naturlig och klar. Men vid tillämpningen

av densamma tillstöter frågan, huru det material, som enligt

det ursprungliga förslaget hänföres till del 4, skall grupperas.

En utredning därav är nödvändig. Strängt taget sönderfaller
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detta material i tva tämligen starkt avgränsade grupper.

Första gnippen bildas av de egentliga barnvisorna, med eller

utan melodi (utan, da melodi, ehuru icke upptecknad, kan

tänkas ha varit förenad med visan) jämte vallvisorna, vilka

snart sagt uppgått i de förra. Den andra gruppen åter bildas

av barnrim (utan melodi), ramsor, räkningar o. d., vilka sta

leken närmare än visan.

En indelning, som grundar sig enbart pa formen, blir sålunda

uppenbarligen icke tillfredsställande. En del av den enstro-

figa diktningen kan med fördel hänföras till folkvisan, exem-

pelvis vaggvisor och vallvisor, en annan del icke, åtminstone

icke utan stora svårigheter. Även i fråga om detta material

är en indelningsprincip, som jämväl beaktar innehållet och

samhörigheten, ändamålsenlig, något som beträffande folk-

visan i allmänhet fastslagits redan av F. M. Böhme {Deut-

scher Liederhort I, \'i).

Dessa omständigheter inverka visserligen icke mycket vid

fastställandet av gränserna mellan de två första delarna,

folkvisor och barnvisor. (Denna sistnämnda uppdelning är

i grund och botten falsk, dä även barnvisorna äro folkvisor.)

Men de visa i varje händelse nödvändigheten av en uppdel-

ning av andra delen i tvä grupper: A. Barnvisor och vallvisor,

B. Barnrim, barnlekar, ramsor, räkningar o. s. v.

Då katalogen över folkloristiska arkivet (Folkl. o. etn.

st. II, s. 198—223) under en rubrik sammanför allt detta

material, kan förhållandet mellan de båda grupperna icke

med bestämdhet fastställas. Men bland samlingens 1,220

nummer torde ett jämförelsevis ringa antal tillhöra de egent-

liga barnvisorna, grupp A, att döma av proportionen inom

detta material i sammelverket »Nyland», där 40 melodier

påträffas bland 27."3 'barnvisor och barnrim"; några av melo-

dierna tillhöra dessutom direkt barnrimmen. B-gruppen blir

således till sin omfattning den största.

Till belysande av det utrymme materialet kan anses kräva,

må anföras, att nämnda antal barnvisor i »Nyland» upptaga

")(; sidor eller i medeltal omkring fem nummer på varje sida
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(satsens storlek är densaninia i »Nyland» som i »Finlands

svenska folkdiktning»). Enligt denna beräkning skulKe Littera-

tursällskapets hithörande samlingar upptaga en »del» av högst

250 sidor.

Denna »del» blir, såsom härav framgår, jämförelsevis

liten till sitt omfång, heterogen till sitt innehåll och faller till

stor del utom ramen för det rent folkloristiska materialet.

Redan på denna grund kan en utgivningsplan i enlighet med

det ursprungliga förslaget bliva föremål för berättigade

anmärkningar.

1 följande del är ett åtskiljande av sånglekar och lekar

utan sang ofrånkomligt. Ehuru sånglekarna, även de, kunna

indelas i skilda grupper, lyriska, dramatiska sånglekar o. s. v.,

bilda de dock i stort sett en helhet utan avsevärt samband

med pantlekar, kägelspel o. d. En stor del av de sistnämnda

stå barnlekarna mycket nära. Räkningarna till exempel,

vilka stå bland barnrimmen, höra närmast tillsamman med

lekarna ute i det fria. En lek sådan som »Räven ligger i

solbacka och sover» placeras förmodligen bland lekarna, ehuru

det rinmiade bihanget är likartat med många barnrim.

Den tudelning av materialet här är fråga om har även

angivits i katalogen, där sånglekar och lekar upptagits under

skilda rubriker.

Skall det ursprungliga förslaget följas, måste alltså även

här en A-grupp och en B-grupp uppställas. Sammanhanget

skulle fordra att ställa lekarna utan sång, såsom närmast

besläktade med barnrimmen, inom grupp A, d. v. s. i början

av delen, men a andra sidan kunna sånglekarna, som giva

delen dess namn, svårligen placeras i slutet.

Frågan om gränsen mellan sånglek och folkvisa är svar

att utreda. (Samma anmärkning kan göras här som beträf-

fande barnvisan, nämligen att även sangleken är en folkvisa—
dansvisa.) Sångleken är ju en kortare eller längre lyrisk

visa avsjungen till dans eller lek. Steffen har visat, att enstro-

figheten varit regel i sånglekarna. {Enstr. nord. folklyrik

s. 45—70.) Men han säger, att »även om sa skulle vara förhål-
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landet, föreligga dock så mångfaldiga bevis från olika håll

och olika upptecknare pa att de nämnda stroferna uppträda i

längre eller kortare sammanställningar, att detta faktum ej

kan betvivlas eller bortresoneras» (s. 07). Lägges härtill, att

en stor del av folkvisorna i äldre tider utfördes under dans,

ett slags sangdans, understrykes ytterligare sambandet mel-

lan visa och sanglek, vi kunde säga — dansvisa och dans-

lek. Man kan uttrycka sambandet så, att visan ibland när-

mar sig sangleken och denna åter stundom far karaktären

av visa.

Sånglekarna sammangå även i mänga fall med dansmelo-

dierna, närmast polskorna. Icke blott så, att en i en trakt

allmän sånglek i en annan trakt upptecknats som polska,

utan även sålunda, att polskor påträffas åtföljda av fyrradiga

rim, utan att det utrönts, om melodien är att betrakta som

en sanglek eller som en »ren» polskmelodi med åtföljande text,

något som man kallat 'lat'. 1 Sverige användes benänmin-

gen 'låt' icke blott i betydelsen av melodi i sammansättningar

sådana som danslåt, gånglat, vallat o. s. v., utan även, särskilt

i Dalarna, )>såsom namn på en kortare dansmelodi av polsk-

artad natur med dess tillhörande dans och text». Härsamman-

faller understundom 'låt' och 'lek'. Men skiljas de åt, är

'lek' detsamma som ringdans och 'låt' en polskartad dans

(Steffen).

Huru benämningarna växla i Sverige och Svenskfinland

med hänsyn till ovan anförda sammanhang mellan sånglek

och dansmelodi, synes exempelvis av den s. k. »Leksands-

låten», vilken i Dalarna är en typisk danslåt med text, men i

Österbotten en sanglek.

På grund av att såväl ord som musik ofta använts växelvis

till olika danser, finner Steffen det olämpligt att »i en sam-

ling av låtar taga danssättet till indelningsgrund och till olika

avdelningar föra sådana strofer, som använts än till det ena

än till det andra slaget av dans». Han anser, att alla dylika

danstexter böra sammanfattas under den gemensamma

benämningen 'låtar'.
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Detta kan knappast genomföras i »Finlands svenska folk-

diktning». Men nödvändigt blir att antingen genom hän-

visningar eller upptagande av varianter från olika avdelningar

framhäva denna släktskap.

En fullt tillfredsställande gruppering av det folkloristiska

materialet är sålunda under alla förhållanden svår att

åstadkomma och i ingen händelse tänkbar med fasthållan-

det av utgivningsplanens fördelning av materialet på fyra

delar.

Sista delen, dansmelodierna, utgör en avgränsad helhet.

Beträffande denna del kan egentligen endast införandet av

dansbeskrivningarna underkastas diskussion. I det ursprung-

liga förslaget synes det vara förutsatt, att melodier och beskriv-

ningar skola sammanföras, ett förfarande, som har stora

olägenheter. Många danser, till exempel polskan, menuetten,

valsen o. a. representeras av talrika melodier. Om beskriv-

ningarna införas före eller efter varje dansart, gör detta intryck

av en viss oredighet, utom att beskrivningarna bli svårtill-

gängliga. I motsats till melodierna, vilka utgöra ett rent

material, ha beskrivningarna onekligen i viss mening karak-

tären av bearbetningar. Det förefaller mig på grund härav

lämpligast att sammanföra melodierna i en A-del och beskriv-

ningarna i en B del. Till och med i den av föreningen Brage

för praktiskt bruk utgivna samlingen »32 folkdanser med

beskrivningar» såg sig redaktionskommittén tvungen att för

översiktlighetens skull sammanföra beskrivningarna i förra hälf-

ten av boken och melodierna i den senare. I »Finlands

svenska folkdiktning» bör dock, anser jag, uppställningen bli

den motsatta: A. Dansmelodier, B. Dansbeskrivningar.

I sånglekarna kunna däremot beskrivningarna gärna

åtfölja melodierna, dels emedan melodivarianterna här icke

äro så talrika, dels emedan beskrivningarna, särskilt av de

lyriska danserna, oftast kunna göras med få ord. (Se Arwids-

son, Svenska fornsånger 3.)

I enlighet med ovan framställda synpunkter, skulle ifråga-

varande material i fyra delar grupperas på följande sätt:
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3. Folkvisor nied och utan melodi.

4. A. Barnvisor och vallvisor. B. Barnrim m. m.

ö. .A. Lekar. B. Sånglekar.

<). A. Dansmelodier. B. Dansbeskrivningar.

Denna gruppering uppvisar ett visst sammanhang mellan

materialets olika arter: Folkvisor — barnvisor — barnrim —
lekar — sånglekar — dansmelodier. .Men av orsaker, som förr

påpekats, kan grupperingen dock icke anses tillfredsställande.

En noggrann systematisering av materialet möjliggöres

endast genom ett frångående av det ursprungliga förslaget,

jag anser mig även böra utgå från att detta kan bliva fallet

och betraktar mig därför såsom oförhindrad att framlägga

motiv för en annan uppdelning.

1 sitt pa Folkloristiska kommitténs anhållan givna utlå-

tande över kommitténs ursprungliga förslag tänker sig profes-

sor J. A. Lundell vart material fördelat på följande partier

{Förh. 0. upps. 23, L):

O) Visor med och utan melodier:

1. Barnvisor och 2. arbetsvisor.

;;. Lätar (äldre dansvers).

4. Ballader.

.j. Nyare visor av episkt och lyriskt innehåll.

H) Lekar och idrotter.

I) Dansmusik och dansbeskrivningar, marscher o. dyl.

Professor Lundell icke blott upptager barnvisorna bland

folkvisorna, utan han ställer dem i början av samlingen.

Detta kan försvaras med hänsyn till barnvisornas karaktär

av en i formellt hänseende oftast enklare diktart än balla-

derna liksom måhända också på vissa historiska grunder. Lik-

nande motiv kunna anföras för dansversernas ställande
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franioiii balladerna. När låtarna föreslagits till publicering

bland visorna och 'lekar och idrotter' fått en särskild grupp,

har ovan omtalade skillnad mellan sånglekar och lekar utan

säng beaktats, något som i professor Lundeils förslag är syn-

nerligen värdefullt.

I det stora tyska sammelverket, Erk-Böhme, Deutsclicr

Licdciiwrt, publiceras verkets 2,175 folkvisor inom följande

underavdelningar: I. Sagenlieder (Balladen), II. Historisch-

politische Lieder, III. Liebeslieder, IV. Abschieds- und Wan-
derlieder, V. Tageslieder und Kiltgesänge, VI. Hochzeits-

und Ehestandslieder, VII. Tanz und Spiellieder, VII I. Räthsel-,

Wunsch- und Wettlieder, IX. Trink- und Zechlieder, X.

Aussingelieder, XI. Ständelieder, XII. Scherz- und Spott-

lieder, XIII. Vermischten Inhalts, XIV. Kinderlieder. XV.
Geistliche Lieder.

Här ingå således både dansvisor, lekvisor och barnvisor —
de senare dock i ett jämförelsevis litet urval — under den

gemensamma rubriken. Visorna publiceras i följd, utan att

de skilda avdelningarna ens rubriceras inne i verket, varigenom

enhetligheten i det samlade materialet ytterligare befästes.

Även A. I. Arwidsson intager sånglekarna i omedelbar

fortsättning till folkvisorna under den gemensamma rub-

riken »Svenska fornsånger». Likaså publicerar M. B. Landstad

i sina Norske Folkeviser både 'stev' och 'Lege og Börnevers'.

Slutligen ingå även i sammelverket »Nyland» barnvisor och

sånglekar, ja t. o. m. dansmelodier under rubriken »Nyländska

folkvisor».

Såsom härav synes har sanunanförandet av barnvisor och

sånglekar med folkvisorna stöd i förut utgivna materialsam-

lingar. Vad barnvisorna beträffar, motiveras ett sådant för-

farande ytterligare därigenom, att de, såsom förut påvisats,

— om nämligen ramsor, räkningar, härmningar o. d. avskil-

jas — utgöra en jämförelsevis liten grupp. Sånglekarna uppgå

däremot enligt katalogen till 1,740 lekar med och 760 utan

melodier eller sanuiianlagt 2,50G nummer och kräva sålunda

enligt det utrynune sänglekarna upptaga i sanunelverket
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»Nyland- en volym pa <S(mi—UOU sidor. Under sådana för-

hållanden kan volymen naturligtvis angivas som särskild

»del». Och måhända har detta sakförhållande varit vägle-

dande vid uppgörandet av det ursprungliga förslaget. Men häri-

genom ställas sånglekarna i samma förhållande till folkvisorna

som dansmelodierna, vilket visserligen kan försvaras, men
knappast anses fullt korrekt, om en sträng systematisering

eftersträvas.

Pa grund av det ovansagda ansluter jag mig till professor

Lundells förslag, dock med en viss modifiering av gruppe-

ringen av folkvisans olika arter. Materialet skulle således

lämpligast publiceras i följande tre delar:

5. Folkvisor med och utan melodi.

(5. A. Dansmelodier. B. Dansheskrivningar.

9. Lekar och idrotter.

Om den sista av dessa delar och grupperingen inom den-

samma anser jag mig icke kunna yttra mig, emedan den syste-

matiska behandlingen av hithörande material ligger utom min

kompetens.

Publikationssätt.

A. Folfivisorna.

Frågan om införandet eller utelänmandet av kommentarier

till visor och melodier torde förtjäna att beröras med några ord.

Det gives fa större samlingar folkvisor, i vilka icke utöver

själva materialet anmärkningar, variantförteckningar o. s. v.

ingå. I några verk, såsom Grundtvig-Olrik, Danmarks gamle

Folkeviser och Child, English and Schottisli ballads, utvidgas

anmärkningarna till utförliga vetenskapliga undersökningar

över visan. I andra verk inskränkas dessa anmärkningar till

de viktigaste meddelandena om visans förekomst och former.

De sistnämnda införas vanligen i form av noter (Landstad)

eller anmärkningar efter texten (Erk-Böhme), emedan de förra

stå som inledning till visan. Ett originellt tillvägagångssätt
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tillämpas i den engelska folksångföreningen Folk-Song Socie-

tys publikationer. Visorna kommenteras i tur och ordning

av olika fackmän. Kommentarierna införas efter varje visa

och hänföra sig såväl till texten som till melodien.

I »Finlands svenska folkdiktning», som är avsedd att

utgöra uteslutande en materialsamling, torde åtminstone

inga utförliga kommentarier böra införas. Ett något så när

noggrant angivande av visornas varianter i andra länder skulle,

redan det, medföra betydligt ökade svårigheter. En sådan

variantförteckning skulle dessutom i ingen händelse kunna

bli fullständig, då en stor del av det nordiska melodimaterialet

ännu är outgivet från trycket. För utländska forskare vore

exempelvis uppgifter över finskspråkiga varianter till visorna

av stor nytta. Men ej ens införandet av sådana uppgifter

kan förordas, ty deras upptagande kunde lätt leda till ett

utvidgande av utgivningsarbetet utöver måttliga gränser.

De nödvändigaste hänvisningarna kunna emellertid icke

utelämnas. Då flere visor äga gemensam melodi, oförändrad

eller varierad, bör detta angivas, likaså när strofer ur en visa

överförts till en annan. Vilken form och omfattning dessa

hänvisningar böra få kan icke med noggrannhet fastställas,

innan materialet ordnats.

Materialets ordnande bör ägnas den största omsorg. Fast-

ställandet av principerna härför erbjuder många svårigheter.

Det har redan framgått, att ordnande efter ålder icke låter sig

genomföra, emedan tiden för en visas uppkomst är snart sagt

omöjlig att utforska. Visorna måste således ordnas efter

innehållet och samhörigheten. Men även om denna

princip vidhålles, återstår frågan om den slutliga grupperingen.

Man kan antingen, såsom skett i de flesta vissamlingar, ställa

balladerna i början av samlingen, eller, såsom prof. Lundell

föreslår, börja med barnvisorna. För min del förordar jag den

hävdvunna ordningen. Barnvisornas ställning i verket är

ännu något oklar. Och balladlittcraturen utgör onekligen både

den mest helgjutna och den värdefullaste delen av Finlands

svenska folkvisa.
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För de äldre visornas olika arter har en något olika termino-

logi kommit till användning. A. Olrik skiljer mellan kämpa-

och trollvisor, historiska visor och riddarvisor. Tobias Nor-

lind har sammanfört alla de visor, som ha till handlande

personer älvor eller vattenväsen, näcken eller havsfrun, under

den gemensamma rubriken »naturmytiska visor>> {Studier

svensk folklore s. 10.")). Då rubriceringen av de äldre visorna i

»Finlands svenska folkdiktning» i någon man kan bliva bero-

ende av det material vi ha att framlägga, vill jag icke heller i

denna punkt med bestämdhet uttala mig.

Jag tänker mig materialet grupperat på följande sätt:

I, Naturmytiska och legendariska visor.

11. Riddarvisor och historiska visor.

ill. Kämpa- och trollvisor.

\y. Skämtvisor.

\'. Kärleksvisor.

\'i. Sjömansvisor

\'I1. Högtidsvisor.

\lll. Barnvisor.

IX. Visor av blandat innehall.

X. Sånglekar.

Sedan materialet samlats, kunna naturligtvis nya syn-

punkter framträda och nya rubriker måhända bliva nöd-

vändiga. Förut är påvisat, att gränserna i många fall äro svara

att uppdraga. Dessutom finnas visor, vilka överhuvudtaget

äro svara att placera.

Bör vid publiceringen av de nyare visorna ett urval göras

eller bör hela materialet tryckas? Folkloristiska kommittén

framhöll i utlåtandet över det ursprungliga förslaget, att alla

äldre visor borde tryckas, men de nyare underkastas t. o. ni.

ett strängt urval. Sådana visor, vilka under de senaste tiderna

upptagits av allmogen från konstdiktningen eller m. a. o. till-

höra kända konstnärers produktion, ehuru de pa grund av sin

med folkvisan överensstämmande karaktär införlivats med
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folkdiktningen, bilda en grupp för sig. Om ett urval skall

ske, synes mig denna grupp i första hand kunna uteslutas.

Sant är visserligen, att melodierna till dylika visor ofta kunna

äga karaktären av »äkta» folkvisor och att den varierade for-

men av texten, jämförd med originalet, erbjuder ett bety-

dande intresse. Möjlighet förefinnes också att genom anmärk-

ningar angiva visans författare och andra nödiga upplysningar.

Men upptagandet av denna grupp bland folkvisorna kommer

att betydligt öka verkets omfång och kan även i ett visst

avseende verka vilseledande. En annan sak är, att urvalet

erbjuder de största svårigheter och att en utgivare knappast

någonsin kan vara säker på att ha utmönstrat alla visor, som

höra konstdiktningen och icke folkvisan till.

En annan grupp visor, från vilken ett strängt urval kan

göras, bestar av de av kända folkdiktare författade visorna,

vilka påträffats i visböcker eller upptecknats bland allmogen,

nien icke »slagit igenom» som folkvisor, m. a. o. icke vunnit

allmännare spridning. Ej heller inom denna grupp kan någon

regel för urvalet fastställas, utan detta måste bliva i viss

mening godtyckligt.

Vad de nya visorna i allmänhet angår, synas de

mig icke förtjäna en alltför styvmoderlig behandlig. Både

kärleksvisor, sjömansvisor o. d. hava under mer än ett

sekel utgjort en väsentlig del av folkets andliga tillhörighet

och erbjuda ett kulturhistoriskt och folkpsykologiskt material

av betydande värde.

För att ernå största möjliga fullständighet blir det nöd-

vändigt att intaga även förut publicerat material. Det kan

förefalla onödigt att ånyo trycka exempelvis de av Nyländska

avdelningen utgivna visorna. Men dels är sammelverket

»Nyland» för längesedan utsålt, dels skulle genom en förnyad

granskning av källmaterialet välbehövliga korrigeringar kunna

företagas. Och framför allt gåve ett verk utan de förut tryckta

nyländska samlingarna ingen hel bild av Finlands svenska

folkvisa.

jag anser det dock överflödigt, att avtrycka alla varian-
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ter sådana de föreligga i samlingarna. De strofer eller vers-

rader, vilka ha karaktären av upprepningar, kunna uteslutas

och ersättas med hänvisningar enligt ett bestämt system.

Med avseende på förhallandet mellan text och melodi

kunna folkvisorna utgivas pa olika sätt. Vid uppställningen

bör dock framför allt ihågkonmias, att ord och melodi höra i

folkvisan tillsamman. Ofta är det omöjligt för personer, som

på traditionell väg tillägnat sig en visa att meddela den kor-

rekt ur minnet, om visan icke sjunges. 1 sitt »levande» till-

stånd är folkvisan alltid en dikt med melodi. Denna förening

bör även i en vetenskaplig materialsamling understrykas,

genom att textvarianterna och melodivarianterna icke helt

och hållet åtskiljas. Det kan invändas, att det musikaliska

och textliga materialet, vilket intresserar olika forskare,

härigenom blir svårtillgängligare. Detta behöver icke bliva

fallet eller kan åtminstone i huvudsak undvikas, om den

typografiska uppställningen göres tillräckligt överskådlig.

En påtaglig fördel är däremot, att folkdiktsforskaren, om

texter och melodier sammanföras, får anledning att, om också

ytligt, taga kännedom om melodien, liksom melodiforskaren i

en sådant arbete har tillfälle att med lätthet överblicka tex-

ten. Detta äger för båda sin betydelse, emedan en växel-

verkan mellan ord och melodi ständigt gjort sig gällande i

folkvisan.

Att såsom Geijer-Afzelius, Arwidsson, Landstad o. a.

publicera melodierna i slutet av samlingen kan således enligt

min uppfattning icke komma i fråga. Icke heller att såsom

Finska litteratursällskapet utgiva melodierna i särskilda voly-

mer. Varje visa är att betrakta som en helhet för sig, varför

ord och melodi böra tryckas i ett sammanhang.

Då principen för ordnandet fastställes på grundvalen av

innehållet i visorna, blir visserligen den nmsikaliska sam-

hörigheten mellan melodierna åsidosatt. Men i denna sam-

ling anser jag samhörigheten mellan ord och melodi viktigare

att understryka, om också ett lexikaliskt ordnande av melo-

dierna är av synnerlig vikt.

16
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Samhörigheten mellan ord och ton fordrar dock icke att

en visas alla varianter publiceras med ord och melodi i följd,

såsom skett i »Nyland» och n^ånga nyare vissamlingar. Över-

siktligheten kan tillgodoses sålunda, att melodivarianter

och textvarianter åtskiljas såsom i »Visan om återseendet

vid båren» {Brages årsskrift IV, s. 177—197). Här stå text-

varianterna före melodivarianterna. I Fsvf torde en mot-

satt ordning vara att föredraga för att ge en måhända rikti-

gare bild av visan i dess helhet.

Melodivarianterna kunna icke alltid, såvida de ordnas efter

musikaliska principer, vilket naturligtvis bör iakttagas, upp-

ställas i samma följd som textvarianterna. Den fullständi-

gaste av texterna åtföljes stundom av en fragmentarisk melodi,

ja, saknar t. o. m. en sådan, medan den ursprungligaste och

helgjutnaste melodien kan stå i samband med en fragn.entarisk

text. En visas melodi- och textvarianter böra därför oberoende

av varandra ordnas systematiskt.

Sånglekarna torde lämpligast indelas i dramatiska och

lyriska sånglekar (Steffen, Enstrofig nordisk folklyrik s. 45).

Visserligen ingår i större delen av sånglekarna ett om också

obetydligt dramatiskt element, vilket i några fall kan för-

svåra indelningen. Dock synes det uppslag Steffen givit vara

för värdefullt för att icke utnyttjas i den utsträckning sådant

låter sig göra. Inom de olika grupperna ordnas sånglekarna

antingen efter danssättet eller den musikaliska formen.

Självklart är, att texter och melodier böra tryckas så

vitt möjligt i den formi de föreligga i originalmanuskripten.

Uppenbara felskrivningar böra naturligtvis rättas. Då upp-

tecknaren använt en ortografi, som är varken dialekt eller

högsvenska och icke heller berör innehållet, kan korrigering

företagas. Uteslutningar av ord och uttryck vare sig av

estetiska eller andra skäl ma icke ifragakonuiia.

I fråga om melodierna hava ofta försyndelser gjorts i det

att »rättelser» företagits i syfte att ställa melodierna i över-

ensstämmelse med dur- eller mollskalan. Där sådant kan

anses ha förekonmiit, föreligger på sätt och vis en felaktig



Otto Andersson: Plan för utgivande av folk\'isor. 243

Uppteckning, \'arken uteslutning eller korrigering är i dylika

fall försvarlig; däremot borde genom noter upplysas om var

och i vilket avseende äktheten kan sättas i tvivelsmal. Beteck-

ningssättet, den musikaliska ortografien, taktartsbetecknin-

gar o. d. kunna och böra rättas, där fel föreligga. Likaså kan

transponering företagas, där det är uppenbart, att visan icke

sjungits sa lågt eller så högt, som uppteckningen ger vid

handen. Transponering är berättigad, emedan visorna sällan

vid upprepningar sjungas i samma tonart, och emedan upp-

tecknaren oftast valt tonarten godtyckligt.

1 sitt utlåtande över det ursprungliga förslaget säger

Folkloristiska kommittén bl. a.: »För varje uppteckning borde

angivas av vem, var och när den gjorts, om pa dialekt eller

högsvenska, var manuskriptet förvaras, eventuellt var det

meddelade tidigare tryckts etc.» Jag vill särskilt understryka

vikten av att vid utgivandet av folkvisorna dessa fordringar

iakttagas. Dessutom är det av stor vikt, att sångarens eller med-

delarens namn, ålder och hemort angivas. Tyvärr ha dessa

notiser av mänga upptecknare utelämnats, ehuru de ofta

lämna de värdefullaste bidragen till visans historia.

B. Dansmelodierna.

1 rikssvenska melodisamlingar ha dansmelodierna under-

stundom grupperats kring de spelmän, efter vilka melodierna

upptecknats. En sädan uppställning är avsedd att giva en

bild av de lokala eller individuella drag, som framträda i olika

spelmäns produktion. Men härigenom går översiktligheten

förlorad, varianterna åtskiljas från varandra och upprep-

ningar bli nödvändiga. Framför allt omöjliggöres ett syste-

matiskt ordnande av melodierna.

Prof. Ilmari Krohn har ordnat Finska litteratursällskapets

av honom utgivna dansmelodier helt enkelt kronologiskt efter

de insända samlingarna och inom dessa efter dansarterna.

Detta förfarande kan äga ett visst berättigande åtminstone

med hänsyn till några samlingar och några upptecknare. Men
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ovan påpekade olägenheter framträda starkt även i Finska

litteratursällskapets samlingar.

Svenska litteratursällskapets samlingar av dansmelodier,

enligt katalogen uppgående till 3,386 nummer, böra, tänker jag

mig, i främsta rummet ordnas efter de olika dansarterna och

inom dem systematiskt.

Om själva grupperingen är lätt att verkställa, så är ord-

nandet av melodierna inom de olika grupperna så mycket

svårare. Flere forskare ha utarbetat system för ett lexikaliskt

ordnande av folkmelodierna. Oswald Koller framlade redan

1902 {Sammelbände der I. M. G. IV. 1) ett system, enligt vilket

melodiens huvudtoner utmärkas med siffror, ovanom grund-

tonen arabiska och under grundtonen romerska siffror. Med

tillhjälp av detta system upprättade han en överskådlig

tematisk förteckning över de första trehundra melodierna i

Böhmes Altdeutsches Liederbuch. En på samma principer

grundad metod för ett lexikaliskt ordnande av ländier publi-

cerades av Raimund Zoder 1908 {Zeitschrift des Vereins fur

Volkskunde 18, s. 307). I »Die Melodien zu der Ballade von

der Nonne» {a. a. s. 394) ordnar samme författare melodierna

i sju grupper och ställer dem inom varje grupp not för not

under varandra, en metod, som inom vissa grupper synes

vara ändamålsenlig, ehuru svår att tillämpa av typografiska

skäl. Vid publicerandet av Finska litteratursällskapets vis-

melodier har prof. Krohn tillämpat en metod, som grundar

sig på kadensernas beskaffenhet. (Metoden är framlagd i

Sammelbände der I. M. G. IV. s. 643.) I denna mycket för-

tjänstfulla metod bli melodiernas släktskap och komposi-

toriska struktur enligt min mening icke tillräckligt beaktade.

Varianterna påträffas ofta åtskilda i olika grupper. På dans-

melodierna torde den icke kunna tillämpa? med framgång.

Ej heller kan man här använda Armas Launis metod för ord-

nandet av runomelodierna {Ober Art, Entsteliung und Ver-

breitung der Estniscli-finnisclien Rimcnmelodien).

Ordnandet av polskemclodierna har jag behandlat i »Svenska

Fackeldansen i Finland» {Brages årsslirift III, s. 36), »Bidrag
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till kännedom om polskemclodiernas byggnad» (a. a. IV, s.

170). »Djävulspolskan» [a. a. \'1I, s. 133) »A. J. Starcks not-

bok» (a. a. VII—XI s. 31). Till grund för ordnandet har jag

lagt dels formtyper, dels melodityper, vilka möjliggöra ett

överblickande både av varianternas utveckling och av olika

melodiers förhållande till varandra. I riktning mot denna

metod bör man sträva, anser jag, vid ordnandet av dans-

melodierna i »Finlands svenska folkdiktning». Jag vill dock

tillägga, att de olika dansarterna kunna kräva olika behand-

ling av materialet. Jag tänker närmast pa de av flera turer

bestående danserna, kadrilj, purpuri o. a. Likaså kunna vid

ordnandet av marscherna nya synpunkter påkalla beaktande.

Kompletterings- och förarbeten.

Ehuru Svenska litteratursällskapets folkvisesamlingar

'>med och utan melodi» för närvarande omfatta material

från så gott som alla svenska bygder i Finland, är utan tvi-

vel ett kompletteringsarbete av nöden. Redan Martin Wege-

iius ärnade föreslå, att Litteratursällskapet skulle igångsätta

ett dylikt arbete, ehuru han icke blev i tillfälle att fram-

lägga sitt förslag. Han hade märkt, att uppteckningarna av

folkmusik icke alltid gjorts med den omsorg, som varit av

nöden, och han trodde, att betydande musikaliska skatter

ännu kunde upptäckas. En del onöjaktigheter i föreliggande

samlingar ansåg han även kunna korrigeras genom nya upp-

teckningar.

I betraktande av att samlingarna under de senaste fem-

ton åren ökats med ett jämförelsevis litet antal folkvisor och

ett stort antal visor sakna melodier, framstår kompletterings-

arbetet här som så mycket nödvändigare. Enligt Katalogen

uppgå samlingarna till 1,818 folkvisor med och 2,867 visor utan

melodi. Även om det kan förutsättas, att i främsta runuiiet

variantmaterialet är rikare bland texterna, visa siffrorna

likväl en brist på melodier, som knappt motsvaras av för-
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hållandena bland folket, utan förmodligen beror på att melo-

dierna varit svårare att uppteckna än texterna.

Dansmelodisamlingarna äro fullständigare. Antalet utgör

3,386. Men helt säkert kunna åtminstone varianterna betyd-

ligt ökas genom en förnyad insamling, främst från förut klent

representerade trakter.

För att ett kompletteringsarbete med framgång skall

kunna bedrivas och för att icke alltför mycket arbete skall

nedläggas på upptecknandet av förut förefintligt material,

böra samlingarna ovillkorligen först katalogiseras. Redan

en enkel katalog, upptagande vistexterna i alfabetisk ord-

ning, med angivande av fyndort, upptecknare, varianternas

antal och vilka visor, som äga eller sakna melodi, vore till

stor nytta. Av ännu större betydelse vore självfallet en refe-

rerande katalog över texterna och en tematisk katalog över

melodierna, upptagande exempelvis de två första takterna

av varje melodi, antingen med notskrift eller bokstäver.

Vid mina uppteckningar har jag under de senaste åren med
stor framgång begagnat sammelverket »Nyland». Genom att

fråga efter den ena visan efter den andra, har jag erhållit

både värdefulla varianter och nya melodier, vilka sångarna

vid ett sådant förfarande haft lättare att »komma på».

Någon detaljerad plan för kompletteringsarbetet vill jag

här icke uppställa. Sedan utgivningsuppgiften fastställts,

torde det även överlämnas åt utgivaren att komplettera

samlingarna i de delar komplettering är av nöden och i den

utsträckning en sådan är möjlig i enlighet med av honom
fastställd plan.

Helsingfors, den 10 januari 1920.
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